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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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APLIKIME TË MARKAVE TREGTARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

10 

 

 
(210) KS/M/ 2010/1030 

(220) 09/11/2010 

(731) The Monarch Beverage Company 

(Europe) Limited One Spencer Dock, North 

Wall Quay, Dublin 1, IE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  PLANET 

 

 
     

 

(511) 32  Ujëra minerale dhe të gazuara; dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; pije të buta (soft) me gaz karbonik; pije energjike; shurupe dhe preparate të 

tjera për prodhimin e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2012/85 

(220) 01/02/2012 

(731) TAMEK GIDA VE KONSANTRE 

SANAYİİ VE TİCARET ANONIM 

ŞİRKETİ 2. Ulus Nisbetiye Mahallesi Hakki 

Sehithan Sokak No:35 Beşiktaş İstanbul , 

TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(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 tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

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; akulli për ftohje.  

32  Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/283 

(220) 19/02/2016 

(731) ESSI SH.P.K 

LLAPUSHNIK,GLLOGOVC 

Republika e Kosovës, KS 

(591) E kuqe, e zezë, e verdhë 

(740)  Bujar Krasniqi Llapushnik, Gllogovc 

 

(540)   
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(511) 30  Kafe, qaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbelsire, mjaltë, 

melasë;maja, pluhur për pjekje;kripë, mustardë;uthull, salca (për shije);akull.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/604 

(220) 29/04/2016 

(731) CSRA Inc.(Nevada Corporation) 

3170 Fairview Park Drive Falls Church, 

Virginia 22042, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  CSRA 

 

 
     

 

(511) 9  Hardver dhe softver kompjuterik; pajisje biometrike të sigurisë; simulator i 

fluturimeve.  

35  Shërbime konsulence të biznesit në fushën e shkëmbimit të informatave shëndetësore, 

shkëmbimit të benefiteve shëndetësore, dhe adoptimin të dhënave elektronike shëndetësore 

(EHR); shërbime konsulence të biznesit të lidhura me distribuimin e produkteve, shërbime 

të menaxhimit të operacioneve, logjistikës, zinxhirit të furnizimit, dhe sistemeve të 

prodhimit dhe zgjidhjes së distribuimit; sigurimi i një portali online (direkt) i cili lejon 

individët dhe të punësuarit të krahasojnë normat e sigurimit shëndetësor dhe të aplikojnë 

për mbulimin e sigurimeve shëndetësore; shërbime konsulence në fushën e procesimit 

elektronik të informatave të kujdesit shëndetësor; shërbime konsulence të biznesit në 

fushën e shërbimeve të procesit të biznesit dhe të outsoursimit  të biznesit; projektimi dhe 

funksionimi i shkëmbimeve  të kujdesit shëndetësor; analizës të politikës, hulumtimeve të 

politikave të detajuara  (white paper) te mbështetjeve të punëve (çështjeve) publike për 

qeverisjen dhe agjencitë federale, shtetërore dhe lokale; menaxhimi i objekteve të 

hulumtimit për tjerët; shërbime profesionale të personelit (stafit); shërbime të përpunimit të 

të dhënave dhe shërbime të outsoursimit të procesit të biznesit për të tjerët; analiza dhe 

kompilimi i të dhënave  të biznesit; konsulencë dhe menaxhim të burimeve njerëzore 

(resurseve humane ); shërbime prokurimi për të tjerët; ofrues i shërbimeve outsours në 

fushën e operimit dhe menaxhimit të objekteve për qeverinë; procesi i outsoursimit të 

biznesit në fushën e procesimit të kërkesave të kujdesit mjekësor (medicare) dhe të ndihmës 
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mjekësore (medicaid) për të tjerët;  shërbime të rimëkëmbjes nga fatkeqësitë, kryesisht, 

konsulencë në planifikimin e biznesit dhe kontinuitetin e biznesit; shërbime konsulence të 

biznesit në fushën e gatishmërisë emergjente dhe menaxhimit, dhe reagimit në rastet e 

fatkeqësive dhe rimëkëmbjes; biznes konsultimi në fushën e të “dhënave të mëdha” (big 

data); shërbime të konsulencës dhe këshillimit në fushën e strategjive të inteligjencës të 

biznesit; shërbime të konsulencës së biznesit në fushat e planifikimit strategjik, planifikimit 

të burimeve të ndërmarrjes, menaxhimit të zinxhirit (kanalit) të furnizimit dhe procesit të 

re-inxhinieringut  të biznesit; shërbime të konsulencës së biznesit në fushën e planifikimeve 

strategjike dhe organizative; shërbime të konsulencës së biznesit në fushën e zhvillimit 

organizativ, kryesisht, planifikimi i fuqisë punëtore, zhvillimi i masave të performancës për 

të përcaktuar efektivitetin, dhe aftësitë ekzekutive; konsulencë menaxheriale dhe shërbime 

këshilluese në fushën e strategjisë së rritjes së korporatave, proceseve të inovacionit dhe të 

rritjes, transformimit organizativ, menaxhimit të talentit dhe strategjisë së zhvillimit; 

shërbime të konsulencës se biznesit në fushën e planifikimit strategjik dhe procesit të 

reinxhinieringut  lidhur me sigurinë e cikleve jetësore kompjuterike dhe garancisë të 

informatave dhe sigurisë; sigurimi i “websajteve” me veti të një faqeje Interneti për tregti 

online përmes të cilës shfrytëzuesit mund të shesin apo blejnë kreditë e emetimit të gazeve 

serrë (greenhouse gas emissions); ofrimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e kredive 

të emetimit të gazeve serrë për të të regjistruar transaksionet  dhe mbajtjen e kredive në një 

sistem zyrtarë të të dhënave; shërbime konsulence për promovimin e ndërgjegjësimit publik 

të ligjeve dhe rregulloreve të privatësisë; zhvillimi i proceseve të biznesit të cilët e 

mbështesin privatësinë përmes organizimi të programeve dhe aktiviteteve; shërbime të 

konsulencës në fushën e energjisë për qeverinë  

37  Instalimi, mirëmbajtja, dhe riparimi i hardverit kompjuterik dhe sistemeve kompjuterike  

38  Ofrimi i qasjes në Internet; ofrimi i e-mailit, SMS, dhe shërbimeve të unifikuara të 

mesazheve; komunikime të unifikuara si shërbime, kryesisht, ofrimi i mesazheve të çastit, 

informatave të prezencës, transmetim të zërit dhe të dhënave, konferencë dhe video bisedë; 

sinkronizim pa tel të e-mailave, të dhëna për kontakte dhe kalendarike; ofrimi i qasjes në 

një shkëmbim elektronik të të dhënave mjekësore nëpër një rrjet të informacionit 

shëndetësor në mbarë vendin  

39  Servisimi dhe procesimi i aplikacioneve për vizë; shërbimet konsullore, kryesisht, 

mbledhja dhe shpërndarja e informatave që lidhen me vizat dhe të dhënave nga dhe për 

aplikantët për viza  

41  Ofrimi i trajnimeve dhe shërbimeve të simulimit për agjencitë qeveritare dhe subjektet 

(entitetet)  e mbrojtjes dhe ato ushtarake; trajnime dhe instruksione për fluturimin e 

aeroplanëve; trajnime të bazuara në kompjuter për agjencitë qeveritare dhe entitetet e 

mbrojtjes dhe ushtarake; ushtrime trajnuese të drejtpërdrejta për agjencitë qeveritare dhe 

entitetet e mbrojtjes dhe ushtarake; zhvillimi i materialeve apo pakove trajnuese; shërbime 

trajnimi në fushën e zhvillimit të softverëve te shkathtë (agile) dhe shfrytëzimi i 

metodologjive të shkathëta për menaxhimin e projekteve, menaxhimin e projekteve 

kompjuterike, si dhe në fushën e zhvillimit të strukturave softverike me metodologjinë 

Scrum ; trajnime për të punësuarit e qeverise dhe të bizneseve fushën e ligjeve dhe 

rregullave të privatësisë; shërbime të edukimit, kryesisht duke ofruar trajnime të bazuara në 

ueb për ekzaminuesit e sigurisë për të rritur aftësitë e detektimit të kërcënimit duke 

shfrytëzuar makinat me simulim të rrezatimit me rreze-x  

42  Shërbime të konsulencës teknike në fushën e integritetit të kufijve dhe të emigracionit, 
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rreziqeve të lidhura me klimën dhe eficiencen energjetike, sistemeve softverike dhe 

hardverike për komandën dhe kontrollin, teknologjisë informative edhe sistemeve 

kompjuterike për siguri, konsolidimin e qendrës federale të të dhënave, projekteve 

inxhinierike të departamentit të mbrojtjes, integrimit të sistemeve, mbështetjes së 

projeksionit të forcës, simulimit dhe trajnimit dhe logjistikës, mbështetjes konsullore dhe 

për viza; menaxhimit të sistemeve të informimit të ndihmës mjekësore (medicaid), dhe 

verifikimit të identitetit, qasjes në kredenciale dhe objekte; shërbime të konsulencës teknike 

në fushën e të dhënave analitike dhe të dhënave të mëdha ose komplekse; shërbime të 

integrimit të sistemeve kompjuterike; shërbime të konsulencës në fushën e zhvillimit të 

softverit të shkathtë (agil) dhe shfrytëzimi metodologjive të shkathëta për menaxhimin e 

projekteve, menaxhimin kompjuterik të projekteve si dhe në fushën e zhvillimit të 

strukturave softverike me metodologjinë Scrum; inxhinieri shkencore, dhe shërbime të 

këshillimeve teknike në lëminë e mbrojtjes dhe të sigurisë kombëtare, agjencive civile dhe 

të sigurisë së atdheut; hulumtim dhe zhvillim të mjeteve lundruese (anijeve); projektim dhe 

inxhiniering të mjeteve lundruese, dhe sisteme e komponentë të mjeteve lundruese; 

zhvillimi i hulumtimeve (ekzaminime) klinike për të tjerët; analiza shkencore e të dhënave 

ne fushën e kujdesit shëndetësor; hulumtimi dhe zhvillimi i vaksinave, barnave, dhe 

produkteve mjekësore për të tjerët; ofrimi në Internet (online) i softuerit kompjuterik të pa-

shkarkueshëm; softuerit si një shërbim (SaaS); dhe programim te  kompjuterëve dhe 

softverit kompjuterik per shërbime të testimit; projektimi dhe zhvillimi i softverit 

kompjuterik; zhvillimi i aplikacioneve të pajisjeve mobile, testimi, dhe shërbimet e 

implementimit;  përditësimi dhe shpërndarja (instalimi) i softverit kompjuterik; shërbime të 

konvertimit të softverit kompjuterik, kryesisht, transformimi dhe modernizimi i 

aplikacioneve softverike kompjuterike ekzistuese  duke përkthyer dhe konvertuar gjuhët 

programuese kompjuterike në softver për të tjerët; testimi i programeve kompjuterike; 

furnizimi me shërbime të sigurisë për rrjetat kompjuterike, sistemeve kompjuterike, qasja 

kompjuterike dhe transaksionet e kompjuterizuara; shërbime të sigurisë së softverit 

kompjuterik dhe pajisjeve mobile; enkriptimi, dekriptimi dhe autentifikimi i informatës, 

mesazheve dhe të dhënave; lëshimi i certifikatave digjitale; shërbime të hostimit të 

infrastrukturës kompjuterike, kryesisht, sigurimin e mjediseve virtuale kompjuterike të 

bazuara në ueb (web-based) duke shfrytëzuar resurset hardverike të hostuara dhe softverin 

kompjuterik; infrastrukturën si një shërbim; instalimi, migrimi, dhe mirëmbajtja e 

sistemeve kompjuterike dhe softverit kompjuterik; shërbime të konsulencës në fushën e 

teknologjisë informative;  konsulencë për sigurinë e kompjuterëve, rrjetave, dhe të 

sistemeve të teknologjisë informative dhe të paisjeve mobile; shërbime të konsulencës në 

fushën cloud computing; shërbime kompjuterike, kryesisht,  sigurim të  shërbimeve të 

hostimit cloud; shërbime të përkrahjes kompjuterike dhe teknike, kryesisht, konsulencës 

teknike, administrim dhe menaxhim të mjediseve kompjuterike cloud qe mund të janë 

publike, private, dhe hibride; shërbime të konsulencës për kompjuterë; shërbime të 

konsulencës për softverë  kompjuterik; shërbime të përkrahjes teknike për softver 

kompjuterik; rikuperim apo rikthim të të dhënave kompjuterike; shërbime të migrimit të të 

dhënave; zhvillimi i softverit kompjuterik dhe hardverit për biometri; integrim të sistemeve 

dhe analiza e të dhënave për biometri; shërbime të zhvillimit të aplikacioneve, kryesisht, 

aplikacione për testimin e produkteve dhe menaxhimit të garantimit të cilësisë së 

aplikacioneve kompjuterike dhe softverit për të tjerët, instalimin dhe mirëmbajtjen e 

programeve kompjuterike, dhe zhvillimin e programeve kompjuterike në fushën e testimit 
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dhe të menaxhimit të garantimit të cilësisë kompjuterike; shërbime të outsoursimit 

kompjuterik, kryesisht, operimi dhe mirëmbajtja e sistemeve kompjuterike, sistemeve 

komunikuese, qendrave të thirrjes (call centers), dhe ndihmës teknike (help-desk) për të 

tjerët; operimi i qendrave të të dhënave për të tjerët; shërbime të përkrahjes së teknologjisë 

kompjuterike, kryesisht shërbime help-desku; platforma si shërbim (PaaS), kryesisht, 

ofrimi online (në Internet) i softverit për zhvillim, testim, dhe furnizim të aplikacioneve 

cloud; zhvillimi, mirëmbajtja dhe hostimi i bazave të të dhënave; inxhiniering; ruajtja 

elektronike e të dhënave; shërbime të menaxhimit të pajisjeve mobile, kryesisht, menaxhim 

nga larg (remote) i aplikacioneve softverike të pajisjeve mobile, qasje, dhe siguri; ofrimi 

online i softverit të pa-shkarkueshëm për analitikën e të dhënave të kujdesit shëndetësor me 

qellim të përmirësimit të kujdesit ndaj pacientit dhe të reduktimit të kostos së kujdesit 

shëndetësor; platforma si shërbim (PaaS) me veti të tilla që të jenë platforma për analitikën 

e të dhënave të mëdha, zhvillimi i aplikacioneve, dhe distribuomi i aplikacioneve; shërbime 

kompjuterike, kryesisht, dizajnimi dhe implementimi i kërkesave të sigurisë dhe privatësisë 

në sistemet e teknologjisë informative për të tjerët; operimi dhe menaxhimi i kompjuterëve, 

rrjetave, dhe qendrave të operimit për siguri të sistemeve të teknologjisë informative për 

qeveri; planifikimi, dizajnimi dhe implementimi i teknologjive kompjuterike dhe të 

sistemeve të teknologjisë informative për të tjerët; dizajnimi (projektimi), zhvillimi dhe 

implementimi i shpërndarjes së vazhdueshme të softuerit dhe sistemeve mbështetëse; 

shërbime të programeve te inxhinieringut në fushën e informimit dhe analizave teknike për 

mbrojtje kombëtare dhe industriale (C4ISR) - (komanda, kontrolli, komunikimi, 

kompjuterët, Inteligjencia, survejimi dhe rekonesanca); shërbime të modelimit kompjuterik, 

kryesisht, modelimi i procesit të performancës; shërbime të konsulencës teknike në fushat e 

arkitekturës së qendrave të të dhënave, zgjidhjeve të cloud-computing publike dhe private, 

dhe evaluimi dhe implementimi i teknologjisë dhe shërbimeve të internetit; shërbime 

konsulence në fushën e politikave ambientaliste dhe zhvillimit të regullativës, kryesisht, 

rishikimi i standardeve dhe praktikave për të siguruar pajtueshmëri me ligjet dhe 

rregullativat për ambientin; shërbime konsulence të inxhinieringut dhe integrimit të 

sistemeve kompjuterike me analiza të hollësive, simulimi, dhe modelimi i operacioneve të 

ndryshme qeveritare; grumbullimi dhe analiza e të dhënave, dhe hulumtimi shkencor për 

përdorim në mbikëqyrje të sëmundjeve dhe raportim për shëndetin publik; hulumtime 

shëndetësore; shërbime të mbrojtjes kompjuterike antivirus; monitorimi i sistemeve 

kompjuterike për të siguruar funksionimin e rregullt; shërbime kompjuterike, kryesisht, 

sigurimi i portaleve online të cilat u mundësojnë të punësuarve të një ndërmarrjeje qasjen 

dhe instalimin e aplikacioneve softverike nga dyqanet (store-depo) online të kompanive te 

tilla; shërbime të sigurisë kompjuterike, kryesisht, rivendosje dhe rigjenerim nga larg të 

fjalëkalimeve (pasword) të shfrytëzuesve; ofrimi (sigurimi) i sistemit të bazuar ne web dhe 

portalit online për shfrytëzues në mënyrë që të menaxhojnë nga larg, të kyçin, të shkyçin, të 

shlyejnë të dhënat, dhe të lokalizojnë pajisjet mobile dhe pa tel (wireless); shërbime nga 

larg (remote) për kopjim apo ruajtje rezerve (back-up) dhe rimëkëmbje të të dhënave; 

sherbime cloud, kryesisht, integrimi i cloud computing ambienteve (environments) private 

dhe publike; shërbime cloud, kryesisht, dizajnimi, zhvillimi, furnizimi, dhe menaxhimi i 

solucioneve (zgjedhjeve) për cloud computing, kryesisht, Infrastrukturë si Shërbim (IaaS), 

Softver si Shërbim (SaaS), Platforma si Shërbim (PaaS), Desktop si Shërbim (DaaS); E-

mail si Sherbim (EaaS), kryesisht, shërbime e-maili të hostuara në cloud (cloud-hosted e-

mail), dhe Monitorim të Vazhdueshëm si sherbim (CMaas), kryesisht, rrjeta të bazuara në 
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cloud computing dhe shërbime të monitorimit të sigurisë së informimit; sherbime cloud 

brokerage (shërbime të komisionimit Cloud), kryesisht, menaxhimin e sistemeve cloud 

computing, publike, private, dhe për komunitete, për të tjerët.   

44  Kujdesi shëndetësor; ofrimi i informatave online, lajmeve dhe komenteve në fushën e 

shëndetit dhe të mirëqenies të lidhura me shëndetin individual  dhe  familjar, ushtrime 

(stërvitje), sigurisë në punë dhe shërbime të kujdesit  

45  Zhvillimi e hetimeve në prapavijë për qeveritë, shërbime të menaxhimit të dokumenteve 

konsullore, kryesisht, paraqitja e dokumenteve konsullore të të tjerëve të cilëve u është 

kërkuar pajtueshmëri me ligjet dhe rregulloret; shërbime konsultative rreth shërbimeve 

qeveritare të menaxhimit të emergjencave; shërbime konsulence në fushën e inteligjencës 

së sigurisë; shërbime konsulence në fushën e sigurisë kombëtare; ofrimi i shërbimeve të 

vëzhgimit dhe zbulimit; grumbullimi dhe analiza inteligjente strategjike dhe taktike për 

ushtri, zbatim të ligjit, dhe qeveri; shërbime sigurimi kompjuterik në natyrën e ofrimit të 

shërbimit të zotimit të sigurisë kompjuterike dhe të administrimit të çelësave digjital dhe të 

certifikatave digjitale; monitorimi i sistemeve kompjuterike për qëllime sigurie, për 

pajtueshmëri me udhëzimet dhe rregulloret e agjencisë federale dhe departamentit federal, 

dhe për pajtueshmëri me udhëzimet e sigurisë kompjuterike, dhe për qëllime të vlerësimit të 

rrezikut të sigurisë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/209 

(220) 27/02/2017 

(731) UNITETI SH.P.K,  

me adresë, fshati Topancië – komuna e 

Kamenicës, KS 

(591) E bardha, vjollce, e kaltër, e verdh, 

ngjyre kafe, blu 

(740)  Qazim Hasanaj, RENOa Sh.p.k 

Rr. UCK, nr. 28 - Prishtine 044 392 330 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Shami të ngopura me locione kozmetike; produkte kozmetike; krem për bebe; 

shampo për bebe; preparate larëse për bebe; produkte higjienike.  

5  Pelena; pelena një përdorimshe për bebe; materiale për fashim; dezinfektues; vata për 

ushqim me gji; ushqim për bebe, preparate dietike që përdoren në mjeksi, emplaster, 

materijale për fasha.  

35  Shërbime reklamimi si dhe të shitjes me shumicë dhe me pakicë në lidhje me: shami të 

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjienike, pelena, pelena një 

përdorimshe për bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata për ushqim me 

gji, ushqim për bebe.  
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(210) KS/M/ 2017/346 

(220) 23/03/2017 

(731) “NPT. FRESH-CO” 

Rr.Beteja e Loxhës, Pejë, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës;  

5  Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore; 

Ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për 

ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; 

Fungicides, herbicide. 

Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç tualetin; 

Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët; 

Shtesë dietike, që synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore; 

Zëvendësimet e miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinar; 

Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore.  

16  Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

Shtypshkronja; Material libralidhës; fotografitë; shkrimi; Ngjitësa për shkrimi ose për 

qëllime shtëpiake; Materialet e artistëve; Furça bojë; Makina shkrimi dhe pajisjet e zyrës 

(përveç mobiljeve); Material udhëzues dhe mësimdhënës (përveç aparatit); Materialet 

plastike për paketim (nuk janë përfshirë në klasa të tjera); Lloji i printerëve; Blloqe 

printimi. Thika letre; dublues; Fletë plastike, thasë dhe çanta për paketim dhe paketim.  

24  Tekstile dhe mallra tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; Shtresat e shtratit; 

Mbulesa per tryeze 

Tekstile (mallra copë) dhe mbulime tekstili për përdorim shtëpiak 
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(210) KS/M/ 2017/354 

(220) 24/03/2017 

(731) “NPT. FRESH-CO” Rr.Beteja e 

Loxhës, Pejë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës; 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/355 

(220) 24/03/2017 

(731) “NPT. FRESH-CO” 

Rr.Beteja e Loxhës, Pejë, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës; 
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(210) KS/M/ 2017/408 

(220) 03/04/2017 

(731) SCA Hygiene Products AB 

SE-405 03 GÖTEBORG, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese;substanca për përdorim në lavenderi;detergjente;preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese;produkte për kujdes të lëkurës, gjegjësisht 

krema, krema pastruese, krema hidratuese, losione për lëkurë, krema barrier, krema zinku, 

substanca për pastrimin e duarve, sapune, copa sapuni;produkte parfumerike, vajra 

esenciale;vajra për dush;shampone dhe kondicionerë;xhel flokësh;losione për pas 

rroje;pasta për dhëmbë;deodorante;letra për një përdorim dhe artikujt pambuku për pastrim, 

sanitari dhe qëllime kozmetike;mbushje pambuku;shkopinjë pambuku.  

5  Artikujt për një përdorim nga letra dhe pambuku të mbushur me losione farmaceutike për 

qëllime pastrimi dhe sanitare;vata ushqyese per gjokse;pelena për një përdorim;brekë 

pelenash;astare;tampone;peceta (peshqirë) sanitare dhe artikuj tjerë absorbues për qëllime 

sanitare;krema për qëllime farmaceutike;agjensë diagnostifikues për përdorime 

farmaceutike;komplete për pastrimin e plagëve që përbëhen nga pastrues mjekësor për 

plagë dhe fasha për plagë;leukoplaste, fasha, fasha për plagë, rripa mjekësor, fasha lidhëse 

për qëllime sanitare (dhe/apo qëllime mjekësore).  

9  Softuer kompjuterik në gjitha format që oërmbanë informata lidhur me gjitha aspektet e 

kujdësit shëndetësor, kujdesit personal, kujdesit ndaj mospërmbajtjes dhe kujdesit 

gjeriatrik;softuer kompjuterik lidhur me matjen e orarit të urinimit;aparate për transmetimin 

e të dhënave;pajisje për ruajtjen e të dhënave;pajisje dhe aksesorë për procesimin e të 

dhënave, pajisje komunikimi;sensorë dhe detektorë;softuer për analizimin e menaxhimit të 

biznesit dhe shërbimeve të konsumatorëve për qëllime të analizimit të të dhënave të trafikut 

dhe vizitorëve, nivelit të konsumimit dhe stokut;softuer për drejtimin dhe optimizimin e 

operacioneve, softuer për përmirësimin e cilësisë;softuer për ofrimin e informatave për 

konsumatorët dhe personelin lidhur me të dhënat e trafikut dhe vizitorëve, nivelin e 

konsumimit dhe stokut;softuer në formë të aplikacioneve;sisteme kompjuterike për 

kontrollim automatik të ventilimit, aparateve për pastrimin e ajrit dhe freskimin e ajrit dhe 

instalimeve të tyre, të aparateve dhe instalimeve sanitare, në veçanti të tualeteve, oturakëve 

(instalimeve sanitare), të vazove për larje, të aparateve për tharjen e duarve, të aparateve 

furnizuese me peceta, aparateve furnizuese me sapune, aparateve që japin letër tualeti, 

kontejnerëve me aerosol.  

10  Fashime mbështetëse ortopedike dhe fasha lidhëse ortopedike si dhe atikuj (çorapë) 

trikotazhi;çorapë mjekësore kompresuese, triko dhe çorapë të shkurta, çorapë mjekësorë 

mbështetëse;shirita derdhës dhe fasha lidhëse për qëllime ortopedike;paftë metalike për 

allçi për qëllime kirurgjike;artikuj ortopedie;materiale mbushëse për qëllime ortopedike (të 

përfshira në këtë klasë).  

16  Letra dhe artikuj letre, gjegjësisht: fshirëse, tharëse letre, lecka për pastrim dhe lecka 

pastrimi nga letra në formë të rulove dhe të paraformuara;fshirëse nga celuloza;peshqirë 

letre, facoleta letre, peceta letre, rulo kuzhine dhe rulo me letra tualeti të bëra nga 
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letra;dorëza pastrimi të bëra nga letra;torba dhe qese nga letra dhe plastika;mbulesa 

mbrojtëse të bëra nga letra;mbulesa mbrojtëse të bëra nga letra me shtresa 

plastike;grykësje;lecka letre për tavolina.  

20  Banak jo-metalik të fiksuar, mbajtës dhe aparate nxjerrëse për produkte të bëra nga 

letra, siç janë peshqirët, salvetat, rulot e kuzhinës dhe rulo me tualeti me letra;paketime të 

bëra nga letra apo plastika;mateiale plastike për paketimin e sapunit, agjensëve për largimin 

e yndyrës, detergjentit.  

21  Banak, mbajtës, kontejnerë dhe aparate nxjerrëse për letër, peshqirë letre, sapuni të 

lëngshëm, freskuesve të ajrit dhe pajimeve tjera shtëpiake, të kuzhinës dhe produkteve të 

tualetit;kova, kova për produkte sanitare, lecka pastrimi;pajisje shtëpiake dhe të kuzhinës si 

dhe kontejnerë (jo nga metalët e çmuara apo të veshura me to).  

24  Pëlhura të thurura dhe mallra tekstili jo të përfshira në klasat tjera;çarçafë krevati dhe 

tavoline, të thurura, jo të thurura apo edhe të kombinuara me letër;mbulesa krevati dhe 

tavoline, çarçaf.  

35  Shërbime të informatave të biznesit të ofruara nga një databazë kompjuterike online apo 

interneti;shpërndarje të mostrave;sistematizim të të dhënave në baza të të dhënave.  

38  Ofrime të qasjes në përpilimet e informatave nga databazat kompjuterike në çështjet 

lidhur me kujdesin shëndetësor, kujdesin higjienik dhe kujdesin gjeriatrik;ofrime të qasjes 

në një rrjet kompjuterik global për transferimin dhe shpërndarjen e informative.  

41  Edukim;shërbime edukimi lidhur me kujdesin personal, kujdesin shëndetësor dhe 

kujdesin gjeriatrik;aranzhime dhe mbajtje të seminarëve edukativ në lidhje me kujdesin 

personal, kujdesin shëndetësor dhe kujdesin gjeriatrik.  

42  Shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale në fushën e industrisë së letrës 

përfshirë fushën e produkteve të letrrës dhe pambukut për qëllime shtepiake, higjienike, 

sanitare dhe kozmetike;konsulencë për sigurimin e cilësisë;këshilla dhe analiza lidhur me 

përmirësimin e cilësisë lidhur me analizimin e të dhënave të trafikut dhe vizitorëve, 

niveleve të konsumimit të produkteve dhe stokut.  

44  Kujdes shëndetësor;shërbime konsulence lidhur me shëndetin;shërbime për planifikim, 

organizim dhe monitorim të kujdesit shëndetësor të individualizuar, duke përfshirë 

shërbime të tilla që ofrohen online apo përmes internetit;kujdes higjienik dhe kujdes 

bukurie për njerëzit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/409 

(220) 03/04/2017 

(731) SCA Hygiene Products AB 

SE-405 03 GÖTEBORG, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate zbardhuese;substanca për përdorim në lavenderi;detergjente;preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese;produkte për kujdes të lëkurës, gjegjësisht 

krema, krema pastruese, krema hidratuese, losione për lëkurë, krema barrier, krema zinku, 

substanca për pastrimin e duarve, sapune, copa sapuni;produkte parfumerike, vajra 

esenciale;vajra për dush;shampone dhe kondicionerë;xhel flokësh;losione për pas 

rroje;pasta për dhëmbë;deodorante;letra për një përdorim dhe artikujt pambuku për pastrim, 

sanitari dhe qëllime kozmetike;mbushje pambuku;shkopinjë pambuku.  

5  Artikujt për një përdorim nga letra dhe pambuku të mbushur me losione farmaceutike për 

qëllime pastrimi dhe sanitare;vata ushqyese per gjokse;pelena për një përdorim;brekë 

pelenash;astare;tampone;peceta (peshqirë) sanitare dhe artikuj tjerë absorbues për qëllime 

sanitare;krema për qëllime farmaceutike;agjensë diagnostifikues për përdorime 

farmaceutike;komplete për pastrimin e plagëve që përbëhen nga pastrues mjekësor për 

plagë dhe fasha për plagë;leukoplaste, fasha, fasha për plagë, rripa mjekësor, fasha lidhëse 

për qëllime sanitare (dhe/apo qëllime mjekësore).  

9  Softuer kompjuterik në gjitha format që oërmbanë informata lidhur me gjitha aspektet e 

kujdësit shëndetësor, kujdesit personal, kujdesit ndaj mospërmbajtjes dhe kujdesit 

gjeriatrik;softuer kompjuterik lidhur me matjen e orarit të urinimit;aparate për transmetimin 

e të dhënave;pajisje për ruajtjen e të dhënave;pajisje dhe aksesorë për procesimin e të 

dhënave, pajisje komunikimi;sensorë dhe detektorë;softuer për analizimin e menaxhimit të 

biznesit dhe shërbimeve të konsumatorëve për qëllime të analizimit të të dhënave të trafikut 

dhe vizitorëve, nivelit të konsumimit dhe stokut;softuer për drejtimin dhe optimizimin e 

operacioneve, softuer për përmirësimin e cilësisë;softuer për ofrimin e informatave për 

konsumatorët dhe personelin lidhur me të dhënat e trafikut dhe vizitorëve, nivelin e 

konsumimit dhe stokut;softuer në formë të aplikacioneve;sisteme kompjuterike për 

kontrollim automatik të ventilimit, aparateve për pastrimin e ajrit dhe freskimin e ajrit dhe 

instalimeve të tyre, të aparateve dhe instalimeve sanitare, në veçanti të tualeteve, oturakëve 

(instalimeve sanitare), të vazove për larje, të aparateve për tharjen e duarve, të aparateve 

furnizuese me peceta, aparateve furnizuese me sapune, aparateve që japin letër tualeti, 

kontejnerëve me aerosol.  

10  Fashime mbështetëse ortopedike dhe fasha lidhëse ortopedike si dhe atikuj (çorapë) 

trikotazhi;çorapë mjekësore kompresuese, triko dhe çorapë të shkurta, çorapë mjekësorë 

mbështetëse;shirita derdhës dhe fasha lidhëse për qëllime ortopedike;paftë metalike për 

allçi për qëllime kirurgjike;artikuj ortopedie;materiale mbushëse për qëllime ortopedike (të 

përfshira në këtë klasë).  

16  Letra dhe artikuj letre, gjegjësisht: fshirëse, tharëse letre, lecka për pastrim dhe lecka 

pastrimi nga letra në formë të rulove dhe të paraformuara;fshirëse nga celuloza;peshqirë 

letre, facoleta letre, peceta letre, rulo kuzhine dhe rulo me letra tualeti të bëra nga 

letra;dorëza pastrimi të bëra nga letra;torba dhe qese nga letra dhe plastika;mbulesa 

mbrojtëse të bëra nga letra;mbulesa mbrojtëse të bëra nga letra me shtresa 

plastike;grykësje;lecka letre për tavolina.  

20  Banak jo-metalik të fiksuar, mbajtës dhe aparate nxjerrëse për produkte të bëra nga 

letra, siç janë peshqirët, salvetat, rulot e kuzhinës dhe rulo me tualeti me letra;paketime të 

bëra nga letra apo plastika;mateiale plastike për paketimin e sapunit, agjensëve për largimin 

e yndyrës, detergjentit.  

21  Banak, mbajtës, kontejnerë dhe aparate nxjerrëse për letër, peshqirë letre, sapuni të 
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lëngshëm, freskuesve të ajrit dhe pajimeve tjera shtëpiake, të kuzhinës dhe produkteve të 

tualetit;kova, kova për produkte sanitare, lecka pastrimi;pajisje shtëpiake dhe të kuzhinës si 

dhe kontejnerë (jo nga metalët e çmuara apo të veshura me to).  

24  Pëlhura të thurura dhe mallra tekstili jo të përfshira në klasat tjera;çarçafë krevati dhe 

tavoline, të thurura, jo të thurura apo edhe të kombinuara me letër;mbulesa krevati dhe 

tavoline, çarçaf.  

35  Shërbime të informatave të biznesit të ofruara nga një databazë kompjuterike online apo 

interneti;shpërndarje të mostrave;sistematizim të të dhënave në baza të të dhënave.  

38  Ofrime të qasjes në përpilimet e informatave nga databazat kompjuterike në çështjet 

lidhur me kujdesin shëndetësor, kujdesin higjienik dhe kujdesin gjeriatrik;ofrime të qasjes 

në një rrjet kompjuterik global për transferimin dhe shpërndarjen e informative.  

41  Edukim;shërbime edukimi lidhur me kujdesin personal, kujdesin shëndetësor dhe 

kujdesin gjeriatrik;aranzhime dhe mbajtje të seminarëve edukativ në lidhje me kujdesin 

personal, kujdesin shëndetësor dhe kujdesin gjeriatrik.  

42  Shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale në fushën e industrisë së letrës 

përfshirë fushën e produkteve të letrrës dhe pambukut për qëllime shtepiake, higjienike, 

sanitare dhe kozmetike;konsulencë për sigurimin e cilësisë;këshilla dhe analiza lidhur me 

përmirësimin e cilësisë lidhur me analizimin e të dhënave të trafikut dhe vizitorëve, 

niveleve të konsumimit të produkteve dhe stokut.  

44  Kujdes shëndetësor;shërbime konsulence lidhur me shëndetin;shërbime për planifikim, 

organizim dhe monitorim të kujdesit shëndetësor të individualizuar, duke përfshirë 

shërbime të tilla që ofrohen online apo përmes internetit;kujdes higjienik dhe kujdes 

bukurie për njerëzit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/410 

(220) 04/04/2017 

(731) Stonecastle Vinyards and Vinery 

Bernjaka p.n., Rahovec, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pije alkoolike.  

35  Reklama e produkteve alkoolike, promovimi i pijeve alkoolike; shitja me shumice dhe 

pakicë e pijeve alkoolike.  
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(210) KS/M/ 2017/411 

(220) 04/04/2017 

(731) Stonecastle Vinyards and Vinery 

Bernjaka p.n., Rahovec, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  NEW CASTLE 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike.  

35  Reklama e produkteve alkoolike, promovimi i pijeve alkoolike; shitja me shumice dhe 

pakicë e pijeve alkoolike. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/412 

(220) 04/04/2017 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, 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 që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek;snus, përkatësisht oral (që merret me anë të gojës), produktet e duhanit 

përtypës i bërë me anë të ngrohjes-trajtimit, duhan i njomë ose gjysmë i njomë terreni i cili 

përdorët si i lirë ose i paketuar në pjesë;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;solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare 

elektronike;artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia 

për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, 

çakmak, shkrepëse.  

41  Ofrimin e shërbimeve argëtuese; organizimin e aktiviteteve kulturore; aranzhimin e 

garave dhe ngjarjeve. 
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(210) KS/M/ 2017/413 

(220) 04/04/2017 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  AIROCOMP 

 

 

 

 

 
     

 

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

çrregullimeve të sistemit respirator.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/414 

(220) 04/04/2017 

(731) HIFI GROUP Rue Comble‐Emine 9  

2053 CERNIER, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 7  Filtra për pastrimin e ajrit ftohës, për motorët; kaseta për makinat e filtrimit; 

makinat filtrimi; filtra (pjesë të makinave apo motorëve); filtra presues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/415 

(220) 05/04/2017 

(731) PLATINUM GmbH & Co. KG 

Am Ockenheimer Graben 23, 

55411 Bimgen am Rhein, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  Platinum 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike për përkujdesje të kafshëve; parfumeri për kafshë; vajëra 

esencial, sapunë, pasta dhëmbësh për kafshë.  

5  Preparate medicinale, farmaceutike dhe sanitare;gjëra ushqimore dietale të përshtatura 

për përpdrim medicinal, shtojca ushqimore për përdorim medicinal, leukoplaste dhe 

material për fashim, gjërat e sipërpërmendura për përpdorim tek kafshët.  

31  Gjëra ushqimore për kafshë, kryesisht për qenë dhe mace.  
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(210) KS/M/ 2017/416 

(220) 05/04/2017 

(731) Montres Chouriet SA 

7 Place de la Fusterie, 1204 Geneva, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Metale të cmuara dhe aliazhet e tyre, artikuj argjendarie, gurë të cmuar; 

orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; ora, orë dore (që vihet në kycin e dorës), 

pjesë të orave; orë për lëvizje, orë mekanike; ora të vogla, kuti prezentimi për ora, orë me 

kurdisje, rrip ore, kuti ore, orë dore, instrumente për matjen e kohës (ora); mbajtëse për orë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/417 

(220) 05/04/2017 

(300) 0159521422  13/10/2016  EU 

(731) Bora Creations S.L. Calle Rey 

Sancho, 7, Local 3, 07180 Santa Ponsa, 

Mallorca, ES 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për pastrim, kujdes dhe zbukurim të lëkurës, thonjëve, buzëve, syve dhe 

flokëve;Produkte parfumerike;Produkte kozmetike;Produkte kozmetike 

decorative;Produkte për kujdesin e thonjëve;Produkte për kujdesin e flokëve;Produkte për 

stilizimin (rregullimin) e flokëve  
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(210) KS/M/ 2017/418 

(220) 05/04/2017 

(731) Toyota Boshoku Kabushiki Kaisha 

trading as Toyota Boshoku Corporation 

1, 1-chome, Toyoda-cho, Kariya-shi,  Aichi-

ken 448-8651, JP 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Pjesë për motor me djegëje të mbrendshme për automjete tokësore;gypa 

shpërndarëse për motora me djegëje të mbrendshme për automjete tokësore;pastruesit e 

ajrit për motor me djegëje të mbrendëshme për automjete tokësore (përpos pastruesve të 

cilët janë të rradhitur në klasë tjera); kapak të kokave të cilindrit për motor  për automjete 

tokësore; koka të cilindrit për motor; koritë-govatë për vaj të motorit për automjete 

tokësore; kapak për mbledhës vaji të motorit për automjete tokësore; kapak te rripit 

dhëmbëzorë për motor të automjeteve tokësore; ftohës të motorit; lëvizës i motorit për 

automjete tokësore; shurdhues për motor për automjete tokësore; shurdhues për motora; 

rripa për motora; ventilator për motor; cilindër motori për automjete tokësore; pajisje për 

ndezje për automjete tokësore; kanal për ajër për bartjen e ajrit deri te motori për motor me 

ndezje të mbrendshme për automjete tokësore; pjesë mekanike të motorit për automjete 

tokësore; motor, përpos për automjete tokësore; filtra për vaj për motora me djegëje të 

mbrendëshme për automjete tokësore; filtra për mbledhjen e mbetjeve  [elektrik]; degë 

thithese  (motori) [Pjesë automobilash]; sisteme fryrëse të motorit për automjte;mekanizëm 

kontrollues për makina ose motora;lirues i gazërave (auspuh) per motora; filtra per motora; 

konvertor katalitik  (sistemit fryres); shurdhues (zhurme) për motora; artikuj për pastrimin e 

ajrit  freskues, për motora.  

11  Aparate për klimatizim  [për përdorim industrial];filtra ajri për pajisje klimatike;pajisje 

klimatizimi për automjete;pastruesit industrial të ajrit;aparate për klimatizim;filtra për 

ujë;aparate për pastrimin e ujit për përdorim industrial];aparate për filtrimin e ujit;aparat për 

filtrimin e ujit të pijes;aparate dhe makina për pastrimin e ujit;filtra jo elektrike për ujë për 

krua për përdorim në amvisni;llampa elektrike;pajisje për ndriqim;fara-drita për 

automjete;drita automjetesh;llampë  për sinjalizim për automobila;llampa të dinamës  për 

automobila;poça elektrike për sinjalizim për automobila;pajisje për ndriqim për 

automjete;drita-fai për automjete;pajisje kundër vërbimit për automjete;drita për automjete.  

12  Automobila dhe pjesë strukturore; rripa sigurije; rripa sigurie për ulëse të automjeteve; 

rrjeta për valixhe te automjetet; bartëse të valixheve për automjete; mbrojtëse automjetesh; 

mbrojtëse të mbrendshme dhe-mbrojtese si pjesë të automjeteve tokësore; baltë  mbrojtëse; 

pajisje të mbrendshme për automobila; mbulesa tavani nga ana e mbrendshme  si pjesë të 

automjeteve tokësore; jastek mbrojtës nga ajri; ulëse për automobila; 

mbeshtjellëse/mbulesa për ulëse; motora për automjete tokësore; mbulesa për automjete (të 

formatizuar); perde për dritare të automobilave; mbrojtëse nga dielli të adoptuara për  

automobila; komponente të mbrendshme për trena udhëtaresh dhe pjesë tjera të trenave pa 

drejtues treni; materiale të formatizuar izolues si pjesë te automjeteve tokësore, përkatesisht 

izolimi per tabelë instrumenti dhe izolim dyshemeje.  

 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

26 

 

 
 

(210) KS/M/ 2017/419 

(220) 06/04/2017 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation)One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TELPONDEL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/420 

(220) 06/04/2017 

(731) JOHNSON & JOHNSON (New 

Jersey corporation) One Johnson & Johnson 

Plaza New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ETELZEL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/421 

(220) 06/04/2017 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  LUTELVIP 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane.  
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(210) KS/M/ 2017/422 

(220) 06/04/2017 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation)  

One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  REMOLTRO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/423 

(220) 06/04/2017 

(731) KARBOSAN ZIMPARA TAŞI 

SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

Halkalı Yolu No.: 267 Sefaköy, İstanbul , 

TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhim dhe pastrim; parfeme; kozmetika; era; deodoranse për 

përdorim personal dhe përdorimi në kafshë; sapun; preparate për trajtimin e dhëmbëve; 

preparate abrazive; pëlhurë gërryese; lustrime; shtuf; pasta abrazive-gërryese; preparate për 

lustrimin e lëkurës, vinylit, metalit dhe drurit.  

7  Makina, paralele dhe robot industrial për përpunimin dhe dhënjen e formës së drurit, 

metalit, qelqit dhe materialeve plastike dhë mineraleve, makina ndërtimtarie, mekanizma 

robotik të cilët kanë funkcion të njejët, makina për ngritje, bartje dhe transportim,  

mekanizma robotik të cilët kan funkëcion të njejët ( duke përfshirë ashensorë, shkalla 

lëvizëse, peshëngritëse) makina dhe mekanizma robotik ne lëminë e bujqësisë, kultivim dhe 

blegtori dhe për procesin e përpunimit të drithërave, frutave, perimeve, ushqimit, motor, 

motor elektrik, pjesë të tyre dhe pajisje përveç për automjete tokësore, kushineta sferik dhe 

klema, makina për montimin dhe demontimin e gomave, alternator, gjenerator, gjenerator 

të energjisë elektrike, gjeneratorë solarë, makina për lyerje, pistoletë automatike për 

ngjyrosje me sperkatje, makina elektrike për shpim dhe shpuese për makina për shpim, 

pistoletë elektrike për ngjitës, pistoleta ne ajrin e komprimuar-ngjeshur ose makina  për 

spërkatje të lëngshme, shpuese dore elektrike, sharra motorike, të dorës, makina për 

shpuarje, turjela spirale(burgi), pompa kompresor, kompresor, instalacione për pastrimin e 

automjeteve dhe robot të cilët kanë funkcionin e njejët si makinat  dhe veglat e lartë 

përmendura, makua për saldim dhe robot te cilët kanë funkcionin e njejët si makinat e 

përmendura, makina për shtypje, makina për mbushje, vendosjën e tapave dhe mbyllja si 

dhe makina për përpunimin final, makina për etiketim, separator dhe robot dhe mekanizma 
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robotiktë cilët kanë funkcionin e njejët si dhe makinat dhe veglat e përmendura më lartëi, 

makina për tekstil, makina te qepjës dhe robota industrial të cilët kanë funkëcionin e njejët 

si edhe makinat e përmendura, pompa, përveç pjesëve te makinave ose motorëve, aparate 

shtëpiake për prerje, mprehje, bluarje, zvoglim dhe bluarje, makina për pastrim (duke 

përfshirë edhe makina për pastrimin e rrobave), makina për pastrimin e enëve, makina për 

tharje (te rrobave), makina elektrike, thithëse dhe pjesë të tyre për pastrimn e dyshemesë, 

tepihave dhe tapiserive, vegla ne qarkun motorik dhe vegla për makina, rrotë për mprehje 

dhe shpuarje, mprehese, rrotë për gryerje, pllaka për prerje, pllaka gërryese për bluarje, 

pllaka diamanti, disqe graniti, makina për mprehje, aparate dhe makina për prerje, makina 

dhe aparate për saldim, flakadarë për saldim (jo elektrik), flakadare për prerje, makina për 

përpunimin e metalit-drurit-plastikes, brener, gypa për saldim, material gërryes jo nga tjerri 

(jo i endur), material  gërryes i mveshur (shtesorë), fletëza rrotë,  fletëza disqe, disqe optike.  

8  Pirunj, lugë, thika dhe pajisje jo elektrike te kuzhines për prerje, prerje dhe qeron duke 

përfshirë edhe ate te punuar nga metalet fisnike; prerëse, vegla dhe pajisje për prerjen  dhe 

nxerrje të cilat shfrytëzohën për perdoim përsonal për rroje, epilim, manikir, pedikir, 

prdukte për kujdesin e bukurisë të përfshira në ketë klasë (duke përfshirë gërsherë); vegla 

për perdorim me dorë te cilat përdoren ne riparimin e makinave, veglave dhe automjeteve, 

ndërtimtari, bujqësi, hortikultur dhe pylltari; shirita gërryes; gurë për mprehje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/427 

(220) 06/04/2017 

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill 

Road, Purchase, NY 10577, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Ushqime të shpejta nga patatet, qipsa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/428 

(220) 06/04/2017 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" 

(540)  XILOZIN 
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Kodra e Diellit Rr. 1 lam 11/5 Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve   të sistemit të frymëmarrjes 

(sistemit respirator).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/429 

(220) 07/04/2017 

(731) 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)  XILOZIN P 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve   të sistemit të frymëmarrjes 

(sistemit respirator).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/430 

(220) 07/04/2017 

(731) 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)  FOMELA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/431 

(220) 07/04/2017 

(731) 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)  HEXTEND 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

30 

 

 

(210) KS/M/ 2017/432 

(220) 11/04/2017 

(731) JOHNSON & JOHNSON  

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  IPVELTO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/433 

(220) 11/04/2017 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey,  

US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VOPONTEL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/434 

(220) 07/04/2017 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KAVESTEL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  
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(210) KS/M/ 2017/435 

(220) 11/04/2017 

(731) Altunkaya Insaat Nakliyat Gida 

Ticaret Anonim Sirketi. 4.Organize Sanayi 

Bolgesi, 83409 Nolu Cadde No: 8, 

Sehitkamil - Gaziantep, TR 

(740)  Arben Avdiu, Ana SH.P.K.  

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapiokë dhe sago; miell dhe produktet e 

bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira; akullore; mjaltë, melasë; maja (tharmi), 

pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull, salca (mëlmesa); aroma; akulli; zëvendësues 

kafe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/436 

(220) 11/04/2017 

(731) Altunkaya Insaat Nakliyat Gida 

Ticaret Anonim Sirketi. 

4.Organize Sanayi Bolgesi, 83409 Nolu 

Cadde No: 8, Sehitkamil - Gaziantep, TR 

(740)  Arben Avdiu,  Ana  SH.P.K.  

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapiokë dhe sago; miell dhe produktet e 

bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira; akullore; mjaltë, melasë; maja (tharmi), 

pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull, salca (mëlmesa); aroma; akulli; zëvendësues 

kafe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/437 

(220) 11/04/2017 

(731) JOHNSON & JOHNSON  

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza mNew Brunswick, New 

Jersey, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SYNFAZA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmunjdjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore.  
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(210) KS/M/ 2017/438 

(220) 11/04/2017 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TELAMODIF 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/439 

(220) 11/04/2017 

(731) The Goodyear Tire & Rubber 

Company 200 Innovation Way, 44316 

Akron, Ohio, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  POWERLOAD 

 

 
     

 

(511) 12  Goma  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/440 

(220) 11/04/2017 

(731) Aksoy Group Sh.p.k. Ibrahım Aksoy 

Preoc, Magjistrala Prishtine-Shkup, KS 
 

(540)  Millennium Hospital 

 

 
     

 

(511) 41  Edukimi ne Universitet apo Kolegje  

44  Sherbime Spitalore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/441 

(220) 11/04/2017 

(731) BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERI  

SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 10032 Sokak, No:16, AOSB, 

Çiğli – İzmir, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 9  Matës dhe idnikator i sasisë për matjen e sasisë së konsumimit, aparate autmatik 

kohe për kyqje; matës elektrik, matës uji, matës gazi, tajmer (numërues), tajmer vezësh 

(mekanik ose elektrik), orë rëre (aparat për matjen e kohës); kalorimetër; aparate kontrolli 

elektrike dhe elektronik për përdorim me aparate ose instalime për ngrohje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/442 

(220) 11/04/2017 

(731) BETEK BOYA VE KİMYA 

 SANAYI ANONİM ŞİRKETİ  

Kaynarca, Kavakpınar Mah., Tandogan Cad. 

Kocamezarlık Karşısı, Pendik – 

İSTANBUL, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate të cilat përdoren në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe 

pylltari. pleh dhe dhera. Rrëshira artificiale të papërpunuara dhe plastikë e papërpunuar. 

Përbërje për shuarjen e zjarrit. Adeziv jo për qëllime mjeksore, shtëtiake dhe zyrrash  

2  Ngjyra; Vernik; Llak; Mbrojtës nga ndryshku; Mbrojtës kundër dëmtimit të drurit; 

Holues dhe lidhës për ngjyra; pigmente; mbrojtës për metale; ngjyra këpucësh; ngjyra 

printimi dhe tintë (bojë shkrimi); toner (përfshi kertrixhe me tonerë të mbushur); ngjyrna 

për ushqim, farmaceutik dhe pije. Rrëshira natyrale të pa përpunuara. Metale në formë 

folish dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë  

17  Goma, gutaperkë, kauçuk, asbest, mika dhe mallra gjysëm të përpunuara sintetike të 

bëra nga këto materiale në formë të pluhurit, shufrafe, paneleve dhe folive të përfshirë në 

këtë klasë. Materiale izoluese, ndaluese dhe zaptues; zaprues lidhës (ngjitës); kompozime 

lidhëse për bashkim, rondele, O-unaza për qëllime izoluese. Tuba fleksibël të bëra nga 

goma dhe plastika; zorë të bëra nga goma dhe plastika, këto të përfshira për përdorim në 

automjete; nyje për gypa të plastikës dhe gomës; këllëfe (mbulesa) gypash nga plastika dhe 

goma; zorë nga materiale tekstili; nyje për tuba, jo nga metali; mbulesa tubash, jo nga 

metali; zërë lidhëse për radiatorët e automjeteve  

19  Rrërrë, zhavor, gurë të thyer, asfalt, bitum, cement, gips për përdorim në konstruksione, 

konstruksion të rrugëve, punë riparimi dhe mbulimi. Materiale ndërtimi (si produkte 

përfundimtare) të bëra nga betoni, gipsi, argjila, argjila për poçari, gurëve natyral ose 

artificial, druri, plastika dhe materiale sintetike përndërtimtari, konstruksione, për qëllim të 

konstruktimit të rrugëve, të përfshir në këtë klasë; ndërtime jo-metalike, materiale ndërtimi 

jo-metalike, ndërtime jo-metalike të transportueshme, shtylla jo nga metali për linja korenti, 

bariera jo nga metali, dyer dhe dritare nga druri dhe materiale sintetike. Shenja 

komunikacioni jo nga metali, jo-fluroshente dhe jo-mekanike, për rrugë. Monumente dhe 

staueta nga guri, betoni dhe mermeri. Mbulesa natyrale dhe sintetike të sipërfaqeve në 

formë të paneleve dhe fletëve, të cilat janë materiale ndërtimore; ngjites sintetik me 

nxehtesi për mbulim të sipërfaqeve, të cilët janë materiale ndërtimore; mbulesa kartoni nga 

bitumi (shtresa) për çati; mbulesa bitumi për çati. Qelq ndërtimtarie  
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(210) KS/M/ 2017/443 

(220) 11/04/2017 

(731) Spar Österreichische Warenhandels-

AG Europastrasse 3 A-5015 Salzburg, AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për heqjen e make up-it; facoleta të impregnuara me preparate për heqjen 

e make up-it; facoleta të impregnuara me losion kozmetik; kozmetikë, posaqërisht xhele 

kozmetik për dush; xhele dushi; losione trupi; shkumë banje; shamponë; spraj flokësh; 

shkumë për stilim; preparate kozmetikepër regullimin e flokëve; kremëra të gjitha llojeve 

që nuk përfshihen në klasat tjera; krem kozmetik për duar; sapunë; sapun i lëngshëm; 

preparate për rroje; deodorant; deodorant për përdorim personal (mallra parfumerije), 

kozmetikë nga materialet e papërpunuara natyrale; pastrues, tonik dhe kremëra me 

prejardhje bilogjike; pambuk për qëllime kozmetike; sythe pambuku për qëllime 

kozmetike; dentifrice; larës goje jo për qëllime mjekësore; zbutës buzësh; heqës lustre të 

thonjëve  

16  Facoleta letre për heqjen e make up-it  

21  Lecka pastrami;brusha dhëmbësh;mjet me pe përpastrim dhëmbësh: pe qëllime dentare  

24  Pëlhurë (lecka) për heqjen e make up-it  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/444 

(220) 12/04/2017 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

New Jersey corporation)  

One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TEMPLENTO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane.   
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(210) KS/M/ 2017/445 

(220) 12/04/2017 

(731) Dompe’ farmaceutici S.p.a.  

Via San Martino della Battaglia 12 – 20122 

Milano, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  OKITASK 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare; substanca dijetike të përshtatura 

për përdorim në medicinë, ushqim për foshnje; pajisje dezinfektimi; analgjetik; antipiretik; 

produkte jo steroidale anti inflamatorë; produkte për lehtësimin e dhimbjeve; produkte për 

ftohje; produkte për zvogëlimin e kongjestionit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/446 

(220) 12/04/2017 

(731) Zott SE & Co.KG 

Dr.-Steichele-Str.4 86690 Mertingen, DE 

(591) kuqe, hirit, pembe 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht,produkte te qumështit, përkatësisht qumësht për pije, qumësht i thartuar, 

dhallë; jogurt,  jogurt frutash, pije me bazë jogurti, jogurt nga çokolata apo kakao; pije të 

përziera jo alkoolike nga qumështi, kefir, ajkë, djath i butë i bardhë djath i butë i bardhë me 

fruta dhe bimë; dezerte të cilet përbehen kryesisht nga qumështi; gjalpa; djathi dhe 

produkte nga djathi; qumështi dhe kumështi ne pluhur si gjëra ushqimore, më ose pa 

aditive; lyrëse (të cilat përmbajnë yndyrë); milk shejk; kumësht.   

30  Puding; produkte bukëpjekësish afatgjate dhe pjekurina, posaçërisht torta te gatshme 

dhe vafle; pije me bazë kakao; puding nga orizi. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/447 

(220) 12/04/2017 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   
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(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

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

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

(mëlmesat); erëzat; akulli. 

  

 
 

(210) KS/M/ 2017/448 

(220) 12/04/2017 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/449 

(220) 12/04/2017 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   
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(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

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

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

(mëlmesat); erëzat; akulli. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/450 

(220) 12/04/2017 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

(591) E bardhe, e zeze, e kuqe dhe e verdhe 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

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

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

(mëlmesat); erëzat; akulli. 
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(210) KS/M/ 2017/451 

(220) 12/04/2017 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

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

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

(mëlmesat); erëzat; akulli. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/452 

(220) 12/04/2017 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

(591) E kuqe, e zeze dhe e bardhe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

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

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

(mëlmesat); erëzat; akulli. 
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(210) KS/M/ 2017/453 

(220) 12/04/2017 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

(591) E kuqe, e verdhe dhe e zeze 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

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

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

(mëlmesat); erëzat; akulli. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/454 

(220) 12/04/2017 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

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

verdhe, e gjelbert dhe e portokallt 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

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

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

(mëlmesat); erëzat; akulli. 
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(210) KS/M/ 2017/455 

(220) 12/04/2017 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

(591) E gjelbert, e verdhe dhe e bardhe 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/456 

(220) 12/04/2017 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

(591) Vjollce, e verdhe, e bardhe, e kaltert 

dhe kafe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/457 

(220) 12/04/2017 

(731) FANSKI GROUP INC. 

Mechanical & Electrical Industrial Zone, 

Zhugang Town, Yuhuan County, Taizhou 

City, Zhejiang Province, P.R., CN 

(740)  Arben Avdiu, Ana SH.P.K.  

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 
 

(540)  FANSKI 
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(511) 6  Diza prej metali;materiali ndërtimor prej metali;kryqëzime për gypa te 

metalit;valvola prej metali, përveç pjesëve të makinave;sistemet e gypave prej 

metali;kornizat e dritareve prej metali;hekurishte;gypa te ujit prej metali;pajisje prej metali 

për mobile;unaza bakri.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/458 

(220) 12/04/2017 

(731) FLUIDI sh.p.k. 

Velekincë - Gjilan, KOSOV, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Floil 

 

 
     

 

(511) 29  Mish; peshk; shpezë dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatina, reçele; komposto; vezë; qumësht dhe 

produktet të tij; vaj dhe yndyra për perdorim ushqimor.  

30  Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapioka; miell palme; kafe artificiale; miell dhe nën-

produkte drithërash të kësaj klase; bukë; brumëra dhe ëmbëlsira; akullore; mjaltë, melas; 

tharm; pluhur për pjekje; kripë; mustard; uthull; salc (mëlmesa); erëza; akull.  

31  Produkte bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë, dhe drithëra që nuk përfshihen në 

klasat e tjera;kafshë të gjalla;fruta dhe perime të freskëta;fara;bimë dhe lule 

natyrore;ushqim për kafshë;malt.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/459 

(220) 12/04/2017 

(731) FLUIDI sh.p.k. 

Velekincë - Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Mish; peshk; shpezë dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatina, reçele; komposto; vezë; qumësht dhe 

produktet të tij; vaj dhe yndyra për perdorim ushqimor.  

30  Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapioka; miell palme; kafe artificiale; miell dhe nën-

produkte drithërash të kësaj klase; bukë; brumëra dhe ëmbëlsira; akullore; mjaltë, melas; 

tharm; pluhur për pjekje; kripë; mustard; uthull; salc (mëlmesa); erëza; akull.  

31  Produkte bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë, dhe drithëra që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule natyrore; 

ushqim për kafshë; malt.  
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(210) KS/M/ 2017/460 

(220) 12/04/2017 

(731) Business center – PAP” L.L.C. 

Turgut Ozal, p.n. Prizren, Republika e 

Kosovës, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Aftësim profesional; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/461 

(220) 13/04/2017 

(731) Valon Balaj N.T.P “Dekor Fix” 

Zona Industriale, Shirokë- Suharekë, KS 

(591) E zezë, e kuqe dhe e bardh 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. RENOa 

Rr. UCK, nr. 28 - Prishtine  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojëra, bojëra kundër bllokimit, lustra, llakë; reagjentë lidhës dhe hollues për 

bojëra; terpentina; preparate për mbrojtje nga ndryshku dhe kalbja e drurit; ngjyra; gërryes; 

rrëshira të papërpunuara natyrale; metale në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekorues, 

shtypës dhe artistë  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve duke përfshirë peshqirët prej letre, , 

pakot prej letre ose kartoni; kutitë për paketim, çantat; gjërat e shtypura, duke përfshirë 

fletëpalosjet, broshurat dhe materiali për libërlidhje; fotografitë; afishet, tabelat prej letre 

ose kartoni; dërrasat me mbërtheckë për të mbajtur letrat; ngjitësit për mjetet e shkresorisë 

ose për qëllime shtëpiake;; furçat e bojës; pllakat prej dërrase për të shkruar dhe dërrasat e 

zeza; mjetet për shkrim dhe vizatim; filmat prej plastike vetngjitëse për qëllime dekorative; 
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kapëset e parave  

35  Shërbime reklamimi si dhe të shitjes me shumicë dhe me pakicë në lidhje me: shami të 

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjienike, pelena, pelena një 

përdorimshe për bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata për ushqim me 

gji, ushqim për bebe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/462 

(220) 13/04/2017  

(731) Mehmet Shala "EuroFood" 

Turgut Ozal p.n. Prizren, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklama,menaxhim biznesi,administrim,sherbime zyrtare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/463 

(220) 13/04/2017 

(731) MA+P Murseli Architects+Partners 

Agim Ramadani 34/19; 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Konstruksione ndërtimi; riparimi; shërbime instalimi.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që katë bëjë me to; 

analiza industrial dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi I harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/465 

(220) 13/04/2017 

(731) “ELKOS”Shpk  pronari  Ramiz 

Kelmendi Nexhdet Basha nr.2 Pejë, KS 

(740)  Ardita Abazaj Uçk Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

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

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

(mëlmesat); erëzat; akulli 

  

 
 

(210) KS/M/ 2017/466 

(220) 13/04/2017 

(731) ‘’ELKOS “Shpk  pronari Ramiz 

Kelmendi Nexhdet Basha  nr.2 Pejë, KS 

(740)  Ardita Abazaj Uçk Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

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

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

(mëlmesat); erëzat; akulli 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/467 

(220) 13/04/2017 

(731) “ELKOS”Shpk  pronari Ramiz 

Kelmendi Nexhdet  Basha  nr.2 Pejë, KS 

 (740)  Ardita Abazaj Uçk Prishtinë 
 

(540  
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(511) 38  Telekomunikacione  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/468 

(220) 13/04/2017 

(731) ‘ELKOS”Shpk  pronari Ramiz 

Kelmendi Nexhdet  Basha  nr.2 Pejë, KS 

(591) e kuqe ,e bardhë 

(740)  Ardita Abazaj Uçk Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, 

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/469 

(220) 13/04/2017 

(731) “ELKOS”Shpk    pronari Ramiz 

Kelmendi Nexhdet Basha nr.2 Pejë, KS 

(740)  Ardita Abazaj Uçk Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

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

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, 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 
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porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili) 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/470 

(220) 13/04/2017 

(731) ‘’ELKOS”Shpk  pronari Ramiz 

Kelmendi Nexhdet Basha nr.2 Pejë, KS 

(740)  Ardita Abazaj Uçk Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/471 

(220) 13/04/2017 

(731) “ELKOS”Shpk  pronari  Ramiz 

Kelmendi Nexhdet Basha nr.2 Pejë, KS 

(740)  Ardita Abazaj  Uçk Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 17  Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali 
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(210) KS/M/ 2017/472 

(220) 13/04/2017 

(731) “ELKOS”Shpk  pronari Ramiz 

Kelmendi Nexhdet  Basha nr.2  Pejë, KS 

(740)  Ardita Abazaj Uçk Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për 

qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet 

për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/473 

(220) 13/04/2017 

 (731) Kooperativa Bujqësore EVA 

32000 Videjë – Klinë – Kosovë, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, 

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim 
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(210) KS/M/ 2017/474 

(220) 13/04/2017 

(731) ECDL Foundation an Irish Company 

The Grange, Stillorgan Road, Blackrock, 

Co. Dublin, IE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  INTERNATIONAL COMPUTER 

DRIVING LICENCE 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente mësimore dhe udhëzuese; softuerë kompjuterik; kompakt 

disqe; video dhe audio kaseta dhe disqe; softuerë kompjuterik dhe publikime në formë 

elektronike të ofruara nga databazat online apo nga mjetet e ofruara në Internet“.  

41  “Shërbime edukimi dhe trajnimi, aranzhimi dhe udhëheqja e garave, seminareve, 

konferencave dhe punëtorive; publikimet e librave dhe teksteve; shërbime udhëzuese; 

shërbime ekzaminimi dhe certifikimi“.  

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/475 

(220) 13/04/2017 

(731) Koral Dairy SH.P.K 

Miradi e Ulët, Fushë Kosovë,, KS 

(591) Vjollcë, e bardhë, e kuqe, e gjelbër, e 

kaltër e hapur, kafe, hiri. 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi; pije me përzierje qumështi, me dominim të 

qumështit; desertë, të përgatitura ose gjysmë të përgatitura, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; produkte të tharta qumështi,  produkte jogurti, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; krem dhe produkte kremi, produkte gjalpi, produkte hire, për aq sa janë të 

përfshirë në klasën 29; gjizë dhe produkte gjize, i gjithë malli i lartpërmendur po ashtu si 

produkt i përzier, me dominim të qumështit; gjalpë dhe përgatitje nga gjalpi; djathë, djathë i 

freskët dhe përgatitje djathi; desertë, kryesisht nga qumështi dhe/ose të gjitha produktet e 

qumështit të lartpërmendur po ashtu me shtesa nga përgatitje pemësh, fruta të freskëta, me 

substanca të aromatizuara; i gjithë malli i lartpërmendur i klasës 29  

35  Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre  
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(210) KS/M/ 2017/476 

(220) 13/04/2017 

(731) Koral Dairy SH.P.K 

Miradi e Ulët, Fushë Kosovë,, KS 

(591) E bardhë, e kuqe, e gjelbër, e kaltër e 

hapur, kafe, hiri. 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi; mazë; pije me përzierje qumështi, me dominim 

të qumështit; desertë, të përgatitura ose gjysmë të përgatitura, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; produkte të tharta qumështi,  produkte jogurti, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; krem dhe produkte kremi, produkte gjalpi, produkte hire, për aq sa janë të 

përfshirë në klasën 29; gjizë dhe produkte gjize, i gjithë malli i lartpërmendur po ashtu si 

produkt i përzier, me dominim të qumështit; gjalpë dhe përgatitje nga gjalpi; djathë, djathë i 

freskët dhe përgatitje djathi; desertë, kryesisht nga qumështi dhe/ose të gjitha produktet e 

qumështit të lartpërmendur po ashtu me shtesa nga përgatitje pemësh, fruta të freskëta, me 

substanca të aromatizuara; i gjithë malli i lartpërmendur i klasës 29.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/477 

(220) 13/04/2017 

(731) Koral Dairy SH.P.K 

Miradi e Ulët, Fushë Kosovë,, KS 

(591) E bardhë, e kuqe, e gjelbër, e kaltër,  

kafe, e verdhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi; pije me përzierje qumështi, me dominim të 

qumështit; desertë, të përgatitura ose gjysmë të përgatitura, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; produkte të tharta qumështi,  produkte jogurti, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; krem dhe produkte kremi, produkte gjalpi, produkte hire, për aq sa janë të 

përfshirë në klasën 29; gjizë dhe produkte gjize, i gjithë malli i lartpërmendur po ashtu si 

produkt i përzier, me dominim të qumështit; gjalpë dhe përgatitje nga gjalpi; djathë, djathë i 
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freskët dhe përgatitje djathi; desertë, kryesisht nga qumështi dhe/ose të gjitha produktet e 

qumështit të lartpërmendur po ashtu me shtesa nga përgatitje pemësh, fruta të freskëta, me 

substanca të aromatizuara; i gjithë malli i lartpërmendur i klasës 29  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/478 

(220) 13/04/2017 

(731) Koral Dairy SH.P.K 

Miradi e Ulët, Fushë Kosovë,, KS 

(591) E kuqe, e gjelbër, e verdhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë gjahu; ekstrakte mishi; mish i konservuar; mish i 

përpunuar; mish për salsiçe; mish i prerë në feta; ushqime rostiçerie të përbëra nga mishi; 

ushqime të mishit të njohura si biftek, copëza, kroketa; mishi i skuqur; feta të mishit; 

shniclla pule; qofte; mish i grirë; qofte për hamburger; salsiçe; rosto viçi; ushqime nga 

mishi të përgatitura; mish dhe salsiçe të konservuara; mishi, i konservuar; pelte për mish; 

produkte të përpunuara të mishit; ushqime të përgatitura të përbëra kryesisht nga mishi; 

ushqimet e përgatitura të përbëra kryesisht nga zëvendësuesit e mishit; hamburgerë, salsiçe, 

qofte; djathë; ekstraktet e mishit; qumësht dhe produktet e tij, djathë dhe produktet e djathit, 

gjizë, jogurt, kos, gjalpë, ajkë, vajrat dhe yndyrat për ushqim  

32  Pije joalkoolike;pije frutash dhe lëngje frutash;shurup dhe preparate tjera për prodhimin 

e pijeve  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/480 

(220) 14/04/2017 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SPRAVATO 
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(511) 5  Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmunjdjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/481 

(220) 14/04/2017 

(731) Rubik's Brand Limited 7 Lambton 

Place, W11 2SH London, UK 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  RUBIK'S 

 

 
     

 

(511) 28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve. Pistoleta me ajrore [lodra]; 

makina dëfryese, automatike dhe qe operohen me monedha; implemente te Harkutt; lojërat 

Backgammon; Çanta te projektuara veçanërisht për ski dhe derrasen e surfimit; Karrem 

(peshkim artificial); Balona (Luajtje);  Topa për lojëra; Topa për lojëra (te vegjël-); Zile 

per bare; Doreza bejzbolli;   Shkop për lojëra; doreza goditese [aksesorë për lojërat]; 

Këmbanat për pemët e Krishtlindjeve; Rripa (per heqje te peshes) [artikuj sportive); 

Biçikleta (të palëvizshme per ushtrime); Topa të bilardos; Kellefe te stekave te 

bilardos; Steka te bilardos; Markere te bilardos; Mbeshtetese te tavolines se 

bilardos; Tavolina te bilardos; Tavolina te bilardos (qe operohen me monedha); Bingo 

karta; Indikatore per grepa [pajisje peshkimi]; Sensore per grepa [pajisje peshkimi]; 

Qeset e brendshme te topave per lojera; Blloqe (ndertim) [lodra]; Lojera me 

tabele; Tavolina per trup; Aparate per Body-building; Aparatet per trajnim te 

trupit; Bon bone (Eksplozive) [krekere per krishtelindje];  Çizme (patinazhi) me patina 

bashkangjitur;  Aparate dhe makineri per boulling; Perkules për hark; doreza boksi; 

blloqe ndërtimi [lodra]; Lojera ndertuese; Rrjeta per flutura; Mbajtese qirinjesh per 

pemen e krishtelindjeve; Kapake per pistoleta [lodra]; Letra (Bingo); letra (per 

lozje); Shkumes per steak te bilardos; Tabela dame;  Damë [lojra]; lojëra 

shahu; Tabela shahu; Fryres gjoksi [ushtrues]; Mbeshtetes te pemes se krishtelindjeve; 

Pemët e Krishtlindjeve nga materiale sintetike; pemët e Krishtlindjeve (Stolitë për) [me 

përjashtim të artikujve per ndriçim dhe ëmbëlsira]; Kurthe nga Pellumba nga argjila; 

Pellumba nga argjila [caqe]; Takeme per alpiniste; Klube (Golf); Tavolina te bilardos qe 

operohen me monedha; Konfeti; aparat lidhes; Cosaques [fishekzjarre loder]; disqe 

numeruese per lojera; Mbulesa për ski (Shuall); kaçile [pajisjet e peshkimit]; çanta te 

kriketit; Kellef per steka (Biliard); Steka (Biliard); Gota per zare; Pikado; Gracka per gjueti 

ose peshkim; Kepela shperthyese [lodra]; Zare; Zare (kupa për); Disqe për sportet; mjete 

riparuese per Divot [pajisje golfi]; Kukulla; Shtreter per kukulla; Rroba per kukulla; Shishe 

ushqyese per kukulla; Shtepi per kukulla; Dhoma per kukulla; Domino; Tabela Dame; 

Dame [lojra]; Shtangë dore; Skaje te skive; Mbrojtese te brrylit [artikuj sportiv]; Biçikleta 

per ushtrime (Rotulluese te palevizshme); Biçikleta ushtrimi (të palëvizshme); Ushtruesit 

[zgjerues]; Bon bone eksplozive [krekere per krishtelindje]; paijsjet levizese per parqe 

lodrash; Shishe per ushqim (Kukulla); Doreza skerme; Maska skerme; Arme skerme; grepa 
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peshkimi; Takeme peshkimi; lopata kembesh për notim; Pluskues për peshkim; Disqet 

fluturuese [lodra]; fletepalosje per ndarje; Futboll (Tavolina per brenda); thirrjet e 

shpezeve (gjueti); Lojra*; Lojra (Automatike) te ndryshme nga ato te marresit televiziv; 

Lojra (me top); Lojra (me shkop); Lojra (disqe rrotulluese); Lojra (me sfera); Lojra te 

ndryshme nga ato te adaptuara per perdorim me marres televiziv (Aparate per elektronike); 

Dorashka (Skerme); Doreza (Bejzboll); Doreza (Boksi); Doreza (Skerme); Doreza per 

lojra; Doreza (Golfi); Canta Golfi, me ose pa rrota; Klube Golfi; Doreza Golfi; Arme 

(Harpun) [artikuj sportiv]; Arme (Paintball)  [aparate sportive]; Korda per 

peshkim; Korda per Reketa;  Gjimnastikës (Pajisje për); fluturake pa motorr; Takeme 

(Alpiniste); Takeme per veliera; Arme harpun [artikuj sportiv]; Shkopinje Hokeji; Grepa 

(peshkim); lojerat; thirrjet e gjuetise (loje); Patina akulli; Futboll per brenda 

(Tavolina per); 

rollera ne nje linje; lojerat enigmatike Jigsaw; barcoleta (Praktike) [risi]; 

Kaleidoskope; Cikrrike per vela; Vela; Mbrojtese gjuri [artikuj sportiv]; Rrjeta ulese 

per peshkatare; Takeme per peshkim; Karrem per gjueti ose peshkim; Mah-jong; Sfera 

per lojra; Marioneta; Markues (Biliard); Maska (Skerme); Maska (Teatri); Maska 

(lodra); Direke per anije me vela; Mobila [lodra]; Modele veturash (te vogla); Rrjeta 

(Flutura); Rrjeta per sport; Rjeta (leshuese) per peshkatare; Birila; risi per ahengje, 

vallezime [favore]; Stoli per pemet e krishtelindjeve [pervec artikujve ndricues dhe 

embelsirave]; Mbeshtjellese (Mbrojtese) [pjese te kostumeve sportive]; Arme per Paintball 

[aparate sportive]; Paintball [municione per armet e paintballit] [aparate sportive]; 

Paraglajder; Lojra per sallone; Lojra per sallone; Kapela goditese [lodra];  Ushtrime 

fizike (Makina Piñatas); Pistoleta (Kapake per) [lodra]; Pistoleta (lodra); veglat per 

rregullimin e pikes se hedhjes (pajisje golfi); Balona lodra; Topa per loje; Letra per 

loje;  lodra prej pelushi; Pishina (notimi) [artikuj per loje);  Tregim anekdotash [risi]; 

Mbeshtjellese per mbrojtje [pjese te kostumeve sportive); Thase per 

goditje; Kukulla; Loje me rrathe; Reketa; Reketa (korda per); Reketa (Spango 

per); Makina loder Radio-kontrolluese; Rraketake [gjesende per loje]; Cikrrik per peshkim; 

Aparate rehabilitimi (te Trupit ); Lojera ne ring; Kuaj tundes;  Shkopinj për peshkim; 

patina rrotulluese; Rrotulluese per ushtrime ne nje vend bicikletas; Dhoma 

(Kukulla); Kolofon qe perdoret nga atletet; Rrota te ruletes; Anije me vela; Anije me 

vela (Takeme per); Anije me vela (Direk per); Modele te vogla veturash; Skuter [lodra];  

Gerryerese për ski; Lekure fokash [mbeshtjellese per ski]; Mbrojtese te kercirit [artikuj 

sportiv]; Rakete badmintoni; Skejtborde; Patina (Akull); Patina (rollera ne nje linje); Patina 

(Rrotulluese); Kepuce patinash te ngjitura per patina; Lidhese te skive; Ski; Ski dhe derrasa 

surfimi (Canta te dizajnuara veqanerisht per) derrasa surfimi (Canta te dizajnuara 

veqanerisht per ski dhe); Ski (Tehet e); Ski (Mbeshtjelles te shuallit per); Ski (dyll per); 

Birrila; Birrila [lojra]; Slita [artikuj sportiv]; Rreshqitese [gjesende per loje]; Hobe per 

gjuajtje [artikuj sportiv]; Bore per pemet e krishtlindjeve (Artificiale); Globe debore; 

Kepuce debore; Flluska sapuni [lodra]; Mbeshtjelles shualli per ski; Maja rrotulluese 

[lodra]; Derrasa me suste [artikuj sportiv]; Kallepe te startimit (nisjes) [per sport]; Bicikleta 

te palevizhme per ushtrime; Spango per reketa; Derrasa surfimi; Ski surfimi; Rripa surfimi; 

Pishina notimi [artikuj per luajtje]; Rrjeta notimi [lopata kembesh per notim]; Luhatese; 

Tabele tenisi (Tabele per); Tabela per futboll qe luhet brenda; Tabela per tabela tenisi; 

Takeme (Peshkim ); Caqe; Arusha Tedi; Aparatet per gjuajtjen e topave te tenisit; Rrjeta 

tenisi; Maska Teatri; Kellefe (steke Biliardi); Vegla (per nivelim)[pajisje golfi]; Maja 
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(Rrotulluese) [lodra]; Maska lodra; Pistoleta lodra; Makina lodra; lodra; Lodra per kafshet 

shtepiake; Kurthe (Pellumba argjile); Shkopinje rrotullues; Makina (lodra Radio-

kontrolluese); Vetura (modele te vogla); Ski uji; Dyll per ski; Arme (Skerme); Rripa 

per heqje peshe [artikuj sportiv]. 

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

Llogaritë (Përpilimi i deklaratave të);  Reklamim; Agjenci Reklamimi;  Reklamim me 

ane te postes;  Materiale reklamimi (Përditësimi i); Ceshtje reklamimi (Shperndarja 

e); Hapsira reklamimi (Dhenie me qera e); Analiza (cmimi i kostos);  Pergjegje (Telefon) 

[per abonentet e padisponueshem];  Vlerësimet (Biznes); Rregullimin e abonimeve per 

gazeta [për të tjerët]; Artiste (Menaxhim i biznesit per performanca); Asistence (Menaxhim 

biznesi); Aukcionimin;  Auditimin; Faturimin; Mbajtjen e kontabilitetit; Vlerësime të 

biznesit; Konsulence biznesi (Profesionale); Informacione te biznesit; Kërkimet e biznesit; 

Hetime te biznesit; Menaxhim te biznesit dhe konsulence organizimi; Asistence per 

menaxhim te biznesit; Konsulence per menaxhim te biznesit; Menaxhim biznesi per hotele; 

Menaxhim biznesi per artistet qe performojne; Konsulence organizimi te bizneseve; 

Kerkime biznesi; Bizneseve  (sherbime relokimi per);  Agjencitë e informacionit 

tregtar; Asistenca menaxhimit komerciale ose industriale; Hartimi i informacionit në bazat 

e të dhënave kompjuterike;  

Bazat e të dhënave kompjuterike (Përpilimi i informatave në); Bazat e të dhënave 

kompjuterike (Sistemimi i informacionit në); Kompjuter (Vendndodhja e makinave te 

transportit te mallrave nga);  Konsulencë (biznes Professional); Analiza çmimi i kostos; 

Kërkimi i të dhënave në dosjet kompjuterike [për të tjerët]; Demonstrimi i 

mallrave; Reklamim i drejteperdrejt me poste; Shperndarja e materialeve reklamuese; 

Shpërndarja e mostrave; Riprodhim i dokumenteve; Parashikim ekonomik; Ekspert te 

eficiences; Agjenci punesimi; Vleresim i qendrueshmerise se drurit; Vleresim i 

leshit; Ekspozita (Organizimi i) per qellime komerciale ose reklamuese; Menaxhim i 

dokumentave (i Kompjuterizuar); Parashikimi (Ekonomik); Makinat per transport 

mallrash (Vendndodhja e tyre) nga kompjuteri; Klasifikimi i leshit; Hotele (Menaxhim 

biznesi  nga); Agjenci te Import-eksportit; Asistence ne menaxhimin industrial 

(komercial ose); Agjenci informuese (Komerciale); Informacion (Biznes); Kerkime 

(Biznes); Hetime (Biznes); Lokalizimi i makinave per transport mallrash me ane te 

kompjuterit; Menaxhim (Sherbime keshilluese per biznese); Asistence menaxhimi 

(Komerciale ose industriale); Menaxhim (i dosjeve te kompjuterizuara); Konsulence 

menaxhuese (Personel);  Studimi i Tregut; Studimet e marketingut;  Modelim për 

reklamat apo promovimin e shitjes; Shërbimet per shkurtim te lajmeve; Abonime per gazeta 

(Aranzhim) [per te tjeret]; Dhenie me qera te makinerive dhe pajisjeve per zyre 

; Reklamim te drejtperdrejte ne rrjet kompjuterk; Sondazhe te opinionit;  Organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime 

komerciale ose reklamuese; Reklamim i jashtem; Pregaditja e listes se pagave; 

Konsulence per menaxhim te personelit; Rekrutim i personelit; Fotokopjimi; Sondazhe 

(Opinioni); Perpunimi (fjaleve); Shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; Testimi psikologjik për përzgjedhjen e personelit; 

Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve publicitare; Publicitet; Agjencitë 

publicitare; Përgatitje te kolonave publicitare; Dhenie me qera e materialeve publicitare; 

Tekste publicitare (Publikimi i tyre); Reklamim me radio; Radio reklama; Rekrutim 

(Personelit); Shërbimet e Zhvendosjes për bizneset; Dhenie me qera e hapsirave 
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reklamuese; Dhenie me qera e kohes reklamuese ne mediat e komunikimit; Dhenie me qera 

e makinave fotokopjuese; Dhenie me qera e makinave shitese; Dhenie me qera (makinave 

dhe pajisjeve per zyret); Dhenie me qera (Materialeve publicitare); Riprodhim 

(Dokumente); Kerkime (Biznes); Promovim i shitjes [per te tjeret]; Mostra (Shperndarja); 

Sherbime te sekretarise; Zbukurim i dritareve te dyqaneve; Stenografi; Deklaratat e 

llogarive (hartimi i); Informacioni statistikor; Abonime (Aranzhimi i gazetave) [per te 

tjeret]; Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; Pregaditja e 

taksave; Pergjigje ne telefon [per abonuesit e padisponueshem]; Reklamim televiziv; 

Reklama televizive; Testim (Psikologjik) per perzgjedhjen e personelit; Druri (vleresimi i 

qendrueshmerise); Panaire (Organizimi i) për qëllime komerciale ose reklamuese; 

Transkriptim; Shtypje; Perditesim i materialit reklamues; Vleresim i qendrueshmerise se 

drurit; Makinerite per shitje (dhenie me qera); Perpunim teksti.  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore;  Akademite 

[edukim]; sherbimet e parkut te lojerave (ofrimi); Parqet per argetim; Argetime; Trajnimi i 

kafsheve; Aranzhimi dhe drejtimi i kolokviumeve; Aranzhimi dhe drejtimi i konferencave; 

Aranzhimi dhe drejtimi i kongreseve; Aranzhimi dhe drejtimi i seminareve; Aranzhimi dhe 

drejtimi i simpoziumeve; Aranzhimi dhe drejtimi i puntorive (trajnime); Aranzhimi i 

konkurseve te bukurise; Konkurse te bukurise (Aranzhimi i); Shkolla me 

konvikte; Prenotim i uleseve per shfaqje; Sherbime te librarive mobile; Libra 

(Publikimi i); Sherbime kampimi (Festa)[argetim]; Sherbime kampimi (Sport); Pajisje 

kazinoje [bixhoz](Furnizim); Filma kinemaje (Dhenie me qera te);  

Pajisje kinemaje (Furnizim); Cirk; Sherbime per klube [argetim ose 

edukim]; Kolokviume (Aranzhimin dhe drejtimin e tyre); Kompeticione (Organizimi i 

tyre); [edukative ose argetuese]; Kompeticione (Organizimi i sporteve); Konferenca 

(Aranzhimin dhe drejtimin e tyre); Kongrese (Aranzhimin dhe drejtimin e tyre); Kurse 

me korespondence; Sherbime te imazheve digjitale; Sherbime diskoteke; Pajisje per 

zhytje (Dhenie me qera e rrobave); Dublim; Editimi (Videokaseta); Informacione 

edukimi; Edukim (Religjioz); Ekzaminime edukative; Sherbime edukative; publikimet 

elektronike ne desktop; Sherbime argetimi; Argetim; Informata argetimi; Ekspozita 

(Organizim i tyre) per qellime kulturore ose edukative; Produksione filmi; Sherbime 

lojrash qe ofrohen on line [nga rrjeti i kompjuterit]; Pajisje per lojen e Golfit (furnizim); 

Guida (Profesionale) [keshilla educative ose trajnuese]; Keshilla per 

gjimnastike; Sherbime te klubeve shendetesore;  Sherbime kampimi per pushime 

[argetim];  Informacione (Edukimi); Informacione (Argetimi); Informacione 

(Rekreacioni); Sherbime udhezimi; Interpretimi (gjuha me shenja); Librari me 

qera; Librari (Huazim); Sherbime te librarive (Levizese); Performanca Live 

(Presentimi i tyre); Lotari (Operim); Mikrofilmim; Sherbime te librarive 

levizese; Modellim per artiste; Piktura levizese (dhenie me qera te tyre); Projektore te 

filmave dhe aksesoreve te tyre (dhenie me qera); Studio filmi; Pajisje per kinema 

(sigurimi i tyre); Pajisje per muze (sigurimi i tyre [prezantim, ekspozime]; Sherbime per 

kompozime muzikore; Halla muzikore; Sherbime per raportim lajmesh; Klube 

nate; Skolla per Motra medicinale; Organizim i lotarive; Sherbime orkestrash; 

Organizime te ballove; Organizim i kompeticioneve [edukative ose argetuese]; Organizimi 

i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Organizim i shfaqjeve [sherbime 

sipermarrese];  Organizim i kompeticioneve sportive; Parqe (Argetim); Planifikim i 

festave [argetim]; Performanca (Paraqitje live); Raportim fotografik; 
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Fotografi; Edukimi Fizik; Planifikim (Festa) [argetim]; Trajnime praktike [demostrime]; 

Produksione te programeve per radio dhe televizion; Produksione te shfaqjeve; 

Produksione (Film videokaseta); ofrimi i sherbimeve te parkut te lojerave; Ofrim i 

sherbimeve karaoke; Ofrimin e publikimeve elektronike on-line [jot e shkarkueshme]; 

Sigurimi i objekteve sportive; Publikimi i librave; Publikimi i librave elektronike dhe 

revistave on-line; Publikimi i teksteve [te ndryshme nga tekstet publicitare]; Programet 

radiotelevizive (Prodhimi i tyre); Sete Radio televizive (Dhenie me qera); Radio argetime; 

Regjistrues (Dhenie me qera te videokasetave); Sherbime te studiove regjistruese; Pajisje 

rekreative (sigurimi i tyre); Informata per rekreacion; Edukim fetar; Dhenie me qera e 

audio pajisjeve; Dhenie me qera e kamerave;  Dhenie me qera e  filmave te kinemase;  

Dhenie me qera e aparateve te ndricimit per setet teatrore dhe ose studio televizive; Dhenie 

me qera e filmave; Dhenie me qera e projektoreve te filmave dhe pajisjeve te 

tyres;Dhenie me qera e seteve radio televizive; Dhenie me qera e skenave per 

shfaqje; Dhenie me qera e rrobave dhe pajisjeve per zhytje; Dhenie me qera e 

regjistrueseve te zerit; Dhenie me qera e pajisjeve sportive [pervec 

automjeteve]; Dhenie me qera e objekteve te staiumit; Dhenie me qera e 

skenave; Dhenie me qera e fushave te tenisit; Dhenie me qera e video 

kamerave; Dhenie me qera te regjistruesve te videokasetave; Dhenie me qera e 

videokasetave; Sherbime te gazetareve (Lajme); Shkolla (Konvikte); Shkolla 

(cerdhe); Sherbime per shkrimin e skenareve; Seminare (Aranzhimi dhe drejtimi i 

tyre); Skena per shfaqje (dhenie me qera te tyre); Shfaqje (Prodhimi i tyre); Interpretim 

i gjuhes me shenja; Regjistrues te zerit (Dhenie me qera te tyre); Sherbime per kampe 

sportive; Pajisje sportive (Dhenie me qera te tyre) [pervec automjeteve]; Ngjarje sportive 

(kordinimi i tyre); Objekte te stadiumeve (Dhenie me qera); Skena (Dhenie me qera te 

tyre); Studio (Filmi); Simpoziume me titra  (Aranzhimi dhe drejtimi i 

tyre); Mesimedhenie; Argetim televiziv; Programe televizive (Produksion i radio 

dhe); Sete televizive (Dhenie me qera te radio dhe); Tekste (Publikimi i tyre), te 

ndryshme nga tekstet publicitare; Produksione tetrore; Caktimi i orarit te ngjarjeve sportive; 

Trajnim (Kafshe); Trajnim (Praktik) [demonstrim]; Perkthim; Pagesa shkollimi; Editim 

i videokasetave; Produksion i filmave ne videokasete; Videokaseta (Dhenie me qera te 

tyre); 

 Videoregjistrim; Guida profesionale [keshilla educative ose trajnuese]; Puntori (Aranzhimi 

dhe drejtimi i tyre) [trajnim]; Kopshte zologjike.  
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(511) 28   Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve. Pistoleta me ajrore [lodra]; 

makina dëfryese, automatike dhe qe operohen me monedha; implemente te Harkutt; lojërat 

Backgammon; Çanta te projektuara veçanërisht për ski dhe derrasen e surfimit; Karrem 

(peshkim artificial); Balona (Luajtje);  Topa për lojëra; Topa për lojëra (te vegjël-); Zile 

per bare; Doreza bejzbolli;   Shkop për lojëra; doreza goditese [aksesorë për lojërat]; 

Këmbanat për pemët e Krishtlindjeve; Rripa (per heqje te peshes) [artikuj sportive); 

Biçikleta (të palëvizshme per ushtrime); Topa të bilardos; Kellefe te stekave te 

bilardos; Steka te bilardos; Markere te bilardos; Mbeshtetese te tavolines se 

bilardos; Tavolina te bilardos; Tavolina te bilardos (qe operohen me monedha); Bingo 

karta; Indikatore per grepa [pajisje peshkimi]; Sensore per grepa [pajisje peshkimi]; 

Qeset e brendshme te topave per lojera; Blloqe (ndertim) [lodra]; Lojera me 

tabele; Tavolina per trup; Aparate per Body-building; Aparatet per trajnim te 

trupit; Bon bone (Eksplozive) [krekere per krishtelindje];  Çizme (patinazhi) me patina 

bashkangjitur;  Aparate dhe makineri per boulling; Perkules për hark; doreza boksi; 

blloqe ndërtimi [lodra]; Lojera ndertuese; Rrjeta per flutura; Mbajtese qirinjesh per 

pemen e krishtelindjeve; Kapake per pistoleta [lodra]; Letra (Bingo); letra (per 

lozje); Shkumes per steak te bilardos; Tabela dame;  Damë [lojra]; lojëra 

shahu; Tabela shahu; Fryres gjoksi [ushtrues]; Mbeshtetes te pemes se krishtelindjeve; 

Pemët e Krishtlindjeve nga materiale sintetike; pemët e Krishtlindjeve (Stolitë për) [me 

përjashtim të artikujve per ndriçim dhe ëmbëlsira]; Kurthe nga Pellumba nga argjila; 

Pellumba nga argjila [caqe]; Takeme per alpiniste; Klube (Golf); Tavolina te bilardos qe 

operohen me monedha; Konfeti; aparat lidhes; Cosaques [fishekzjarre loder]; disqe 

numeruese per lojera; Mbulesa për ski (Shuall); kaçile [pajisjet e peshkimit]; çanta te 

kriketit; Kellef per steka (Biliard); Steka (Biliard); Gota per zare; Pikado; Gracka per gjueti 

ose peshkim; Kepela shperthyese [lodra]; Zare; Zare (kupa për); Disqe për sportet; mjete 

riparuese per Divot [pajisje golfi]; Kukulla; Shtreter per kukulla; Rroba per kukulla; Shishe 

ushqyese per kukulla; Shtepi per kukulla; Dhoma per kukulla; Domino; Tabela Dame; 

Dame [lojra]; Shtangë dore; Skaje te skive; Mbrojtese te brrylit [artikuj sportiv]; Biçikleta 

per ushtrime (Rotulluese te palevizshme); Biçikleta ushtrimi (të palëvizshme); Ushtruesit 

[zgjerues]; Bon bone eksplozive [krekere per krishtelindje]; paijsjet levizese per parqe 

lodrash; Shishe per ushqim (Kukulla); Doreza skerme; Maska skerme; Arme skerme; grepa 

peshkimi; Takeme peshkimi; lopata kembesh për notim; Pluskues për peshkim; Disqet 

fluturuese [lodra]; fletepalosje per ndarje; Futboll (Tavolina per brenda); thirrjet e 

shpezeve (gjueti); Lojra*; Lojra (Automatike) te ndryshme nga ato te marresit televiziv; 
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Lojra (me top); Lojra (me shkop); Lojra (disqe rrotulluese); Lojra (me sfera); Lojra te 

ndryshme nga ato te adaptuara per perdorim me marres televiziv (Aparate per elektronike); 

Dorashka (Skerme); Doreza (Bejzboll); Doreza (Boksi); Doreza (Skerme); Doreza per 

lojra; Doreza (Golfi); Canta Golfi, me ose pa rrota; Klube Golfi; Doreza Golfi; Arme 

(Harpun) [artikuj sportiv]; Arme (Paintball)  [aparate sportive]; Korda per 

peshkim; Korda per Reketa;  Gjimnastikës (Pajisje për); fluturake pa motorr;  

Takeme (Alpiniste); Takeme per veliera; Arme harpun [artikuj sportiv]; Shkopinje 

Hokeji; Grepa (peshkim); lojerat; thirrjet e gjuetise (loje); Patina akulli; Futboll 

per brenda (Tavolina per); rollera ne nje linje; lojerat enigmatike Jigsaw; barcoleta 

(Praktike) [risi]; Kaleidoskope; Cikrrike per vela; Vela; Mbrojtese gjuri [artikuj 

sportiv]; Rrjeta ulese per peshkatare; Takeme per peshkim; Karrem per gjueti ose 

peshkim; Mah-jong; Sfera per lojra; Marioneta; Markues (Biliard); Maska 

(Skerme); Maska (Teatri); Maska (lodra); Direke per anije me vela; Mobila [lodra]; 

Modele veturash (te vogla); Rrjeta (Flutura); Rrjeta per sport; Rjeta (leshuese) per 

peshkatare; Birila; risi per ahengje, vallezime [favore]; Stoli per pemet e krishtelindjeve 

[pervec artikujve ndricues dhe embelsirave]; Mbeshtjellese (Mbrojtese) [pjese te kostumeve 

sportive]; Arme per Paintball [aparate sportive]; Paintball [municione per armet e 

paintballit] [aparate sportive]; Paraglajder; Lojra per sallone; Lojra per sallone; Kapela 

goditese [lodra];  Ushtrime fizike (Makina Piñatas); Pistoleta (Kapake per) [lodra]; 

Pistoleta (lodra); veglat per rregullimin e pikes se hedhjes (pajisje golfi); Balona 

lodra; Topa per loje; Letra per loje;  lodra prej pelushi; Pishina (notimi) [artikuj per 

loje);  Tregim anekdotash [risi]; Mbeshtjellese per mbrojtje [pjese te kostumeve sportive); 

Thase per goditje; Kukulla; Loje me rrathe; Reketa; Reketa (korda per); Reketa 

(Spango per); Makina loder Radio-kontrolluese; Rraketake [gjesende per loje]; Cikrrik per 

peshkim; Aparate rehabilitimi (te Trupit ); Lojera ne ring; Kuaj tundes;  Shkopinj për 

peshkim; patina rrotulluese; Rrotulluese per ushtrime ne nje vend bicikletas; Dhoma 

(Kukulla); Kolofon qe perdoret nga atletet; Rrota te ruletes; Anije me vela; Anije me 

vela (Takeme per); Anije me vela (Direk per); Modele te vogla veturash; Skuter [lodra];  

Gerryerese për ski; Lekure fokash [mbeshtjellese per ski]; Mbrojtese te kercirit [artikuj 

sportiv]; Rakete badmintoni; Skejtborde; Patina (Akull); Patina (rollera ne nje linje); Patina 

(Rrotulluese); Kepuce patinash te ngjitura per patina; Lidhese te skive; Ski; Ski dhe derrasa 

surfimi (Canta te dizajnuara veqanerisht per) derrasa surfimi (Canta te dizajnuara 

veqanerisht per ski dhe); Ski (Tehet e); Ski (Mbeshtjelles te shuallit per); Ski (dyll per); 

Birrila; Birrila [lojra]; Slita [artikuj sportiv]; Rreshqitese [gjesende per loje]; Hobe per 

gjuajtje [artikuj sportiv]; Bore per pemet e krishtlindjeve (Artificiale); Globe debore; 

Kepuce debore; Flluska sapuni [lodra]; Mbeshtjelles shualli per ski; Maja rrotulluese 

[lodra]; Derrasa me suste [artikuj sportiv]; Kallepe te startimit (nisjes) [per sport]; Bicikleta 

te palevizhme per ushtrime; Spango per reketa; Derrasa surfimi; Ski surfimi; Rripa surfimi; 

Pishina notimi [artikuj per luajtje]; Rrjeta notimi [lopata kembesh per notim]; Luhatese; 

Tabele tenisi (Tabele per); Tabela per futboll qe luhet brenda; Tabela per tabela tenisi; 

Takeme (Peshkim ); Caqe; Arusha Tedi; Aparatet per gjuajtjen e topave te tenisit; Rrjeta 

tenisi; Maska Teatri; Kellefe (steke Biliardi); Vegla (per nivelim)[pajisje golfi]; Maja 

(Rrotulluese) [lodra]; Maska lodra; Pistoleta lodra; Makina lodra; lodra; Lodra per kafshet 

shtepiake; Kurthe (Pellumba argjile); Shkopinje rrotullues; Makina (lodra Radio-

kontrolluese); Vetura (modele te vogla); Ski uji; Dyll per ski; Arme (Skerme); Rripa 

per heqje peshe [artikuj sportiv]. 
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35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre;  Kontabiliteti; 

Llogaritë (Përpilimi i deklaratave të);  Reklamim; Agjenci Reklamimi;  Reklamim me 

ane te postes;  Materiale reklamimi (Përditësimi i); Ceshtje reklamimi (Shperndarja 

e); Hapsira reklamimi (Dhenie me qera e); Analiza (cmimi i kostos);  Pergjegje (Telefon) 

[per abonentet e padisponueshem];  Vlerësimet (Biznes); Rregullimin e abonimeve per 

gazeta [për të tjerët]; Artiste (Menaxhim i biznesit per performanca); Asistence (Menaxhim 

biznesi); Aukcionimin;  Auditimin; Faturimin; Mbajtjen e kontabilitetit; Vlerësime të 

biznesit; Konsulence biznesi (Profesionale); Informacione te biznesit; Kërkimet e biznesit; 

Hetime te biznesit; Menaxhim te biznesit dhe konsulence organizimi; Asistence per 

menaxhim te biznesit; Konsulence per menaxhim te biznesit; Menaxhim biznesi per hotele; 

Menaxhim biznesi per artistet qe  

performojne; Konsulence organizimi te bizneseve; Kerkime biznesi; Bizneseve 

(sherbime relokimi per);  Agjencitë e informacionit tregtar; Asistenca menaxhimit 

komerciale ose industriale; Hartimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; 

Bazat e të dhënave kompjuterike (Përpilimi i informatave në); Bazat e të dhënave 

kompjuterike (Sistemimi i informacionit në); Kompjuter (Vendndodhja e makinave te 

transportit te mallrave nga);  Konsulencë (biznes Professional); Analiza çmimi i kostos; 

Kërkimi i të dhënave në dosjet kompjuterike [për të tjerët]; Demonstrimi i 

mallrave; Reklamim i drejteperdrejt me poste; Shperndarja e materialeve reklamuese; 

Shpërndarja e mostrave; Riprodhim i dokumenteve; Parashikim ekonomik; Ekspert te 

eficiences; Agjenci punesimi; Vleresim i qendrueshmerise se drurit; Vleresim i 

leshit; Ekspozita (Organizimi i) per qellime komerciale ose reklamuese; Menaxhim i 

dokumentave (i Kompjuterizuar); Parashikimi (Ekonomik); Makinat per transport 

mallrash (Vendndodhja e tyre) nga kompjuteri; Klasifikimi i leshit; Hotele (Menaxhim 

biznesi  nga); Agjenci te Import-eksportit; Asistence ne menaxhimin industrial 

(komercial ose); Agjenci informuese (Komerciale); Informacion (Biznes); Kerkime 

(Biznes); Hetime (Biznes); Lokalizimi i makinave per transport mallrash me ane te 

kompjuterit; Menaxhim (Sherbime keshilluese per biznese); Asistence menaxhimi 

(Komerciale ose industriale); Menaxhim (i dosjeve te kompjuterizuara); Konsulence 

menaxhuese (Personel);  Studimi i Tregut; Studimet e marketingut;  Modelim për 

reklamat apo promovimin e shitjes; Shërbimet per shkurtim te lajmeve; Abonime per gazeta 

(Aranzhim) [per te tjeret]; Dhenie me qera te makinerive dhe pajisjeve per zyre 

; Reklamim te drejtperdrejte ne rrjet kompjuterk; Sondazhe te opinionit;  Organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime 

komerciale ose reklamuese; Reklamim i jashtem; Pregaditja e listes se pagave; 

Konsulence per menaxhim te personelit; Rekrutim i personelit; Fotokopjimi; Sondazhe 

(Opinioni); Perpunimi (fjaleve); Shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; Testimi psikologjik për përzgjedhjen e personelit; 

Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve publicitare; Publicitet; Agjencitë 

publicitare; Përgatitje te kolonave publicitare; Dhenie me qera e materialeve publicitare; 

Tekste publicitare (Publikimi i tyre); Reklamim me radio; Radio reklama; Rekrutim 

(Personelit); Shërbimet e Zhvendosjes për bizneset; Dhenie me qera e hapsirave 

reklamuese; Dhenie me qera e kohes reklamuese ne mediat e komunikimit; Dhenie me qera 

e makinave fotokopjuese; Dhenie me qera e makinave shitese; Dhenie me qera (makinave 

dhe pajisjeve per zyret); Dhenie me qera (Materialeve publicitare); Riprodhim 
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(Dokumente); Kerkime (Biznes); Promovim i shitjes [per te tjeret]; Mostra (Shperndarja); 

Sherbime te sekretarise; Zbukurim i dritareve te dyqaneve; Stenografi; Deklaratat e 

llogarive (hartimi i); Informacioni statistikor; Abonime (Aranzhimi i gazetave) [per te 

tjeret]; Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; Pregaditja e 

taksave; Pergjigje ne telefon [per abonuesit e padisponueshem]; Reklamim televiziv; 

Reklama televizive; Testim (Psikologjik) per perzgjedhjen e personelit; Druri (vleresimi i 

qendrueshmerise); Panaire (Organizimi i) për qëllime komerciale ose reklamuese; 

Transkriptim; Shtypje; Perditesim i materialit reklamues; Vleresim i qendrueshmerise se 

drurit; Makinerite per shitje (dhenie me qera); Perpunim teksti.  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore;  Akademite 

[edukim]; sherbimet e parkut te lojerave (ofrimi); Parqet per argetim; Argetime; Trajnimi i 

kafsheve; Aranzhimi dhe drejtimi i kolokviumeve; Aranzhimi dhe drejtimi i konferencave; 

Aranzhimi dhe drejtimi i kongreseve; Aranzhimi dhe drejtimi i seminareve; Aranzhimi dhe 

drejtimi i simpoziumeve; Aranzhimi dhe drejtimi i puntorive (trajnime); Aranzhimi i 

konkurseve te bukurise; Konkurse te bukurise (Aranzhimi i); Shkolla me 

konvikte; Prenotim i uleseve per shfaqje; Sherbime te librarive mobile; Libra 

(Publikimi i); Sherbime kampimi (Festa)[argetim]; Sherbime kampimi  

(Sport); Pajisje kazinoje [bixhoz](Furnizim); Filma kinemaje (Dhenie me qera te); Pajisje 

kinemaje (Furnizim); Cirk; Sherbime per klube [argetim ose edukim]; Kolokviume 

(Aranzhimin dhe drejtimin e tyre); Kompeticione (Organizimi i tyre); [edukative ose 

argetuese]; Kompeticione (Organizimi i sporteve); Konferenca (Aranzhimin dhe 

drejtimin e tyre); Kongrese (Aranzhimin dhe drejtimin e tyre); Kurse me 

korespondence; Sherbime te imazheve digjitale; Sherbime diskoteke; Pajisje per zhytje 

(Dhenie me qera e rrobave); Dublim; Editimi (Videokaseta); Informacione 

edukimi; Edukim (Religjioz); Ekzaminime edukative; Sherbime edukative; publikimet 

elektronike ne desktop; Sherbime argetimi; Argetim; Informata argetimi; Ekspozita 

(Organizim i tyre) per qellime kulturore ose edukative; Produksione filmi; Sherbime 

lojrash qe ofrohen on line [nga rrjeti i kompjuterit]; Pajisje per lojen e Golfit (furnizim); 

Guida (Profesionale) [keshilla educative ose trajnuese]; Keshilla per 

gjimnastike; Sherbime te klubeve shendetesore;  Sherbime kampimi per pushime 

[argetim];  Informacione (Edukimi); Informacione (Argetimi); Informacione 

(Rekreacioni); Sherbime udhezimi; Interpretimi (gjuha me shenja); Librari me 

qera; Librari (Huazim); Sherbime te librarive (Levizese); Performanca Live 

(Presentimi i tyre); Lotari (Operim); Mikrofilmim; Sherbime te librarive 

levizese; Modellim per artiste; Piktura levizese (dhenie me qera te tyre); Projektore te 

filmave dhe aksesoreve te tyre (dhenie me qera); Studio filmi; Pajisje per kinema 

(sigurimi i tyre); Pajisje per muze (sigurimi i tyre [prezantim, ekspozime]; Sherbime per 

kompozime muzikore; Halla muzikore; Sherbime per raportim lajmesh; Klube 

nate; Skolla per Motra medicinale; Organizim i lotarive; Sherbime orkestrash; 

Organizime te ballove; Organizim i kompeticioneve [edukative ose argetuese]; Organizimi 

i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Organizim i shfaqjeve [sherbime 

sipermarrese];  Organizim i kompeticioneve sportive; Parqe (Argetim); Planifikim i 

festave [argetim]; Performanca (Paraqitje live); Raportim fotografik; 

Fotografi; Edukimi Fizik; Planifikim (Festa) [argetim]; Trajnime praktike [demostrime]; 

Produksione te programeve per radio dhe televizion; Produksione te shfaqjeve; 

Produksione (Film videokaseta); ofrimi i sherbimeve te parkut te lojerave; Ofrim i 
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sherbimeve karaoke; Ofrimin e publikimeve elektronike on-line [jot e shkarkueshme]; 

Sigurimi i objekteve sportive; Publikimi i librave; Publikimi i librave elektronike dhe 

revistave on-line; Publikimi i teksteve [te ndryshme nga tekstet publicitare]; Programet 

radiotelevizive (Prodhimi i tyre); Sete Radio televizive (Dhenie me qera); Radio argetime; 

Regjistrues (Dhenie me qera te videokasetave); Sherbime te studiove regjistruese; Pajisje 

rekreative (sigurimi i tyre); Informata per rekreacion; Edukim fetar; Dhenie me qera e 

audio pajisjeve; Dhenie me qera e kamerave;  Dhenie me qera e  filmave te kinemase;  

Dhenie me qera e aparateve te ndricimit per setet teatrore dhe ose studio televizive; Dhenie 

me qera e filmave; Dhenie me qera e projektoreve te filmave dhe pajisjeve te 

tyres;Dhenie me qera e seteve radio televizive; Dhenie me qera e skenave per 

shfaqje; Dhenie me qera e rrobave dhe pajisjeve per zhytje; Dhenie me qera e 

regjistrueseve te zerit; Dhenie me qera e pajisjeve sportive [pervec 

automjeteve]; Dhenie me qera e objekteve te staiumit; Dhenie me qera e 

skenave; Dhenie me qera e fushave te tenisit; Dhenie me qera e video 

kamerave; Dhenie me qera te regjistruesve te videokasetave; Dhenie me qera e 

videokasetave; Sherbime te gazetareve (Lajme); Shkolla (Konvikte); Shkolla 

(cerdhe); Sherbime per shkrimin e skenareve; Seminare (Aranzhimi dhe drejtimi i 

tyre); Skena per shfaqje (dhenie me qera te tyre); Shfaqje (Prodhimi i tyre); Interpretim 

i gjuhes me shenja; Regjistrues te zerit (Dhenie me qera te tyre); Sherbime per kampe 

sportive; Pajisje sportive (Dhenie me qera te tyre) [pervec automjeteve]; Ngjarje sportive 

(kordinimi i tyre); Objekte te stadiumeve (Dhenie me qera); Skena (Dhenie me qera te 

tyre); Studio (Filmi); Simpoziume me titra  (Aranzhimi dhe drejtimi i 

tyre); Mesimedhenie; Argetim televiziv; Programe televizive (Produksion i radio 

dhe); Sete televizive (Dhenie me qera te radio dhe); Tekste (Publikimi i tyre), te 

ndryshme nga tekstet publicitare; Produksione tetrore; Caktimi i orarit te ngjarjeve sportive; 

Trajnim (Kafshe); Trajnim (Praktik) [demonstrim]; Perkthim; Pagesa shkollimi; Editim 

i videokasetave; Produksion i filmave ne videokasete; Videokaseta (Dhenie me qera te 

tyre); 

 Videoregjistrim; Guida profesionale [keshilla educative ose trajnuese]; Puntori (Aranzhimi 

dhe drejtimi i tyre) [trajnim]; Kopshte zologjike.  

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/483 

(220) 14/04/2017 

(731) BMJ Industries FZCO 31053, Al-

Jazeera Al-Hamra Ras Al Khaimah, AE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa. 
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(210) KS/M/ 2017/484 

(220) 14/04/2017 

(731) Rubik's Brand Limited 

7 Lambton Place, W11 2SH London, UK 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve. Pistoleta me ajrore [lodra]; 

makina dëfryese, automatike dhe qe operohen me monedha; implemente te Harkutt; lojërat 

Backgammon; Çanta te projektuara veçanërisht për ski dhe derrasen e surfimit; Karrem 

(peshkim artificial); Balona (Luajtje);  Topa për lojëra; Topa për lojëra (te vegjël-); Zile 

per bare; Doreza bejzbolli;   Shkop për lojëra; doreza goditese [aksesorë për lojërat]; 

Këmbanat për pemët e Krishtlindjeve; Rripa (per heqje te peshes) [artikuj sportive); 

Biçikleta (të palëvizshme per ushtrime); Topa të bilardos; Kellefe te stekave te 

bilardos; Steka te bilardos; Markere te bilardos; Mbeshtetese te tavolines se 

bilardos; Tavolina te bilardos; Tavolina te bilardos (qe operohen me monedha); Bingo 

karta; Indikatore per grepa [pajisje peshkimi]; Sensore per grepa [pajisje peshkimi]; 

Qeset e brendshme te topave per lojera; Blloqe (ndertim) [lodra]; Lojera me 

tabele; Tavolina per trup; Aparate per Body-building; Aparatet per trajnim te 

trupit; Bon bone (Eksplozive) [krekere per krishtelindje];  Çizme (patinazhi) me patina 

bashkangjitur;  Aparate dhe makineri per boulling; Perkules për hark; doreza boksi; 

blloqe ndërtimi [lodra]; Lojera ndertuese; Rrjeta per flutura; Mbajtese qirinjesh per 

pemen e krishtelindjeve; Kapake per pistoleta [lodra]; Letra (Bingo); letra (per 

lozje); Shkumes per steak te bilardos; Tabela dame;  Damë [lojra]; lojëra 

shahu; Tabela shahu; Fryres gjoksi [ushtrues]; Mbeshtetes te pemes se krishtelindjeve; 

Pemët e Krishtlindjeve nga materiale sintetike; pemët e Krishtlindjeve (Stolitë për) [me 

përjashtim të artikujve per ndriçim dhe ëmbëlsira]; Kurthe nga Pellumba nga argjila; 

Pellumba nga argjila [caqe]; Takeme per alpiniste; Klube (Golf); Tavolina te bilardos qe 

operohen me monedha; Konfeti; aparat lidhes; Cosaques [fishekzjarre loder]; disqe 

numeruese per lojera; Mbulesa për ski (Shuall); kaçile [pajisjet e peshkimit]; çanta te 

kriketit; Kellef per steka (Biliard); Steka (Biliard); Gota per zare; Pikado; Gracka per gjueti 

ose peshkim; Kepela shperthyese [lodra]; Zare; Zare (kupa për); Disqe për sportet; mjete 

riparuese per Divot [pajisje golfi]; Kukulla; Shtreter per kukulla; Rroba per kukulla; Shishe 
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ushqyese per kukulla; Shtepi per kukulla; Dhoma per kukulla; Domino; Tabela Dame; 

Dame [lojra]; Shtangë dore; Skaje te skive; Mbrojtese te brrylit [artikuj sportiv]; Biçikleta 

per ushtrime (Rotulluese te palevizshme); Biçikleta ushtrimi (të palëvizshme); Ushtruesit 

[zgjerues]; Bon bone eksplozive [krekere per krishtelindje]; paijsjet levizese per parqe 

lodrash; Shishe per ushqim (Kukulla); Doreza skerme; Maska skerme; Arme skerme; grepa 

peshkimi; Takeme peshkimi; lopata kembesh për notim; Pluskues për peshkim; Disqet 

fluturuese [lodra]; fletepalosje per ndarje; Futboll  

(Tavolina per brenda); thirrjet e shpezeve (gjueti); Lojra*; Lojra (Automatike) te 

ndryshme nga ato te marresit televiziv; Lojra (me top); Lojra (me shkop); Lojra (disqe 

rrotulluese); Lojra (me sfera); Lojra te ndryshme nga ato te adaptuara per perdorim me 

marres televiziv (Aparate per elektronike); Dorashka (Skerme); Doreza 

(Bejzboll); Doreza (Boksi); Doreza (Skerme); Doreza per lojra; Doreza (Golfi); Canta 

Golfi, me ose pa rrota; Klube Golfi;  

Doreza Golfi; Arme (Harpun) [artikuj sportiv]; Arme (Paintball)  [aparate sportive]; Korda 

per peshkim; Korda per Reketa;  Gjimnastikës (Pajisje për); fluturake pa 

motorr; Takeme (Alpiniste); Takeme per veliera; Arme harpun [artikuj sportiv]; 

Shkopinje Hokeji; Grepa (peshkim); lojerat; thirrjet e gjuetise (loje); Patina 

akulli; Futboll per brenda (Tavolina per); 

rollera ne nje linje; lojerat enigmatike Jigsaw; barcoleta (Praktike) [risi]; 

Kaleidoskope; Cikrrike per vela; Vela; Mbrojtese gjuri [artikuj sportiv]; Rrjeta ulese 

per peshkatare; Takeme per peshkim; Karrem per gjueti ose peshkim; Mah-jong; Sfera 

per lojra; Marioneta; Markues (Biliard); Maska (Skerme); Maska (Teatri); Maska 

(lodra); Direke per anije me vela; Mobila [lodra]; Modele veturash (te vogla); Rrjeta 

(Flutura); Rrjeta per sport; Rjeta (leshuese) per peshkatare; Birila; risi per ahengje, 

vallezime [favore]; Stoli per pemet e krishtelindjeve [pervec artikujve ndricues dhe 

embelsirave]; Mbeshtjellese (Mbrojtese) [pjese te kostumeve sportive]; Arme per Paintball 

[aparate sportive]; Paintball [municione per armet e paintballit] [aparate sportive]; 

Paraglajder; Lojra per sallone; Lojra per sallone; Kapela goditese [lodra];  Ushtrime 

fizike (Makina Piñatas); Pistoleta (Kapake per) [lodra]; Pistoleta (lodra); veglat per 

rregullimin e pikes se hedhjes (pajisje golfi); Balona lodra; Topa per loje; Letra per 

loje;  lodra prej pelushi; Pishina (notimi) [artikuj per loje);  Tregim anekdotash [risi]; 

Mbeshtjellese per mbrojtje [pjese te kostumeve sportive); Thase per 

goditje; Kukulla; Loje me rrathe; Reketa; Reketa (korda per); Reketa (Spango 

per); Makina loder Radio-kontrolluese; Rraketake [gjesende per loje]; Cikrrik per peshkim; 

Aparate rehabilitimi (te Trupit ); Lojera ne ring; Kuaj tundes;  Shkopinj për peshkim; 

patina rrotulluese; Rrotulluese per ushtrime ne nje vend bicikletas; Dhoma 

(Kukulla); Kolofon qe perdoret nga atletet; Rrota te ruletes; Anije me vela; Anije me 

vela (Takeme per); Anije me vela (Direk per); Modele te vogla veturash; Skuter [lodra];  

Gerryerese për ski; Lekure fokash [mbeshtjellese per ski]; Mbrojtese te kercirit [artikuj 

sportiv]; Rakete badmintoni; Skejtborde; Patina (Akull); Patina (rollera ne nje linje); Patina 

(Rrotulluese); Kepuce patinash te ngjitura per patina; Lidhese te skive; Ski; Ski dhe derrasa 

surfimi (Canta te dizajnuara veqanerisht per) derrasa surfimi (Canta te dizajnuara 

veqanerisht per ski dhe); Ski (Tehet e); Ski (Mbeshtjelles te shuallit per); Ski (dyll per); 

Birrila; Birrila [lojra]; Slita [artikuj sportiv]; Rreshqitese [gjesende per loje]; Hobe per 

gjuajtje [artikuj sportiv]; Bore per pemet e krishtlindjeve (Artificiale); Globe debore; 

Kepuce debore; Flluska sapuni [lodra]; Mbeshtjelles shualli per ski; Maja rrotulluese 
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[lodra]; Derrasa me suste [artikuj sportiv]; Kallepe te startimit (nisjes) [per sport]; Bicikleta 

te palevizhme per ushtrime; Spango per reketa; Derrasa surfimi; Ski surfimi; Rripa surfimi; 

Pishina notimi [artikuj per luajtje]; Rrjeta notimi [lopata kembesh per notim]; Luhatese; 

Tabele tenisi (Tabele per); Tabela per futboll qe luhet brenda; Tabela per tabela tenisi; 

Takeme (Peshkim ); Caqe; Arusha Tedi; Aparatet per gjuajtjen e topave te tenisit; Rrjeta 

tenisi; Maska Teatri; Kellefe (steke Biliardi); Vegla (per nivelim)[pajisje golfi]; Maja 

(Rrotulluese) [lodra]; Maska lodra; Pistoleta lodra; Makina lodra; lodra; Lodra per kafshet 

shtepiake; Kurthe (Pellumba argjile); Shkopinje rrotullues; Makina (lodra Radio-

kontrolluese); Vetura (modele te vogla); Ski uji; Dyll per ski; Arme (Skerme); Rripa 

per heqje peshe [artikuj sportiv].  

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

Llogaritë (Përpilimi i deklaratave të);  Reklamim; Agjenci Reklamimi;  Reklamim me 

ane te postes;  Materiale reklamimi (Përditësimi i); Ceshtje reklamimi (Shperndarja 

e); Hapsira reklamimi (Dhenie me qera e); Analiza (cmimi  

i kostos);  Pergjegje (Telefon) [per abonentet e padisponueshem];  Vlerësimet (Biznes); 

Rregullimin e abonimeve per gazeta [për të tjerët]; Artiste (Menaxhim i biznesit per 

performanca); Asistence (Menaxhim biznesi); Aukcionimin;  Auditimin; Faturimin; 

Mbajtjen e kontabilitetit; Vlerësime të biznesit; Konsulence biznesi (Profesionale);  

Informacione te biznesit; Kërkimet e biznesit; Hetime te biznesit; Menaxhim te biznesit dhe 

konsulence organizimi; Asistence per menaxhim te biznesit; Konsulence per menaxhim te 

biznesit; Menaxhim biznesi per hotele; Menaxhim biznesi per artistet qe 

performojne; Konsulence organizimi te bizneseve; Kerkime biznesi; Bizneseve  

(sherbime relokimi per);  Agjencitë e informacionit tregtar; Asistenca menaxhimit 

komerciale ose industriale; Hartimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; 

Bazat e të dhënave kompjuterike (Përpilimi i informatave në); Bazat e të dhënave 

kompjuterike (Sistemimi i informacionit në); Kompjuter (Vendndodhja e makinave te 

transportit te mallrave nga);  Konsulencë (biznes Professional); Analiza çmimi i kostos; 

Kërkimi i të dhënave në dosjet kompjuterike [për të tjerët]; Demonstrimi i 

mallrave; Reklamim i drejteperdrejt me poste; Shperndarja e materialeve reklamuese; 

Shpërndarja e mostrave; Riprodhim i dokumenteve; Parashikim ekonomik; Ekspert te 

eficiences; Agjenci punesimi; Vleresim i qendrueshmerise se drurit; Vleresim i 

leshit; Ekspozita (Organizimi i) per qellime komerciale ose reklamuese; Menaxhim i 

dokumentave (i Kompjuterizuar); Parashikimi (Ekonomik); Makinat per transport 

mallrash (Vendndodhja e tyre) nga kompjuteri; Klasifikimi i leshit; Hotele (Menaxhim 

biznesi  nga); Agjenci te Import-eksportit; Asistence ne menaxhimin industrial 

(komercial ose); Agjenci informuese (Komerciale); Informacion (Biznes); Kerkime 

(Biznes); Hetime (Biznes); Lokalizimi i makinave per transport mallrash me ane te 

kompjuterit; Menaxhim (Sherbime keshilluese per biznese); Asistence menaxhimi 

(Komerciale ose industriale); Menaxhim (i dosjeve te kompjuterizuara); Konsulence 

menaxhuese (Personel);  Studimi i Tregut; Studimet e marketingut;  Modelim për 

reklamat apo promovimin e shitjes; Shërbimet per shkurtim te lajmeve; Abonime per gazeta 

(Aranzhim) [per te tjeret]; Dhenie me qera te makinerive dhe pajisjeve per zyre 

; Reklamim te drejtperdrejte ne rrjet kompjuterk; Sondazhe te opinionit;  Organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime 

komerciale ose reklamuese; Reklamim i jashtem; Pregaditja e listes se pagave; 

Konsulence per menaxhim te personelit; Rekrutim i personelit; Fotokopjimi; Sondazhe 
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(Opinioni); Perpunimi (fjaleve); Shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; Testimi psikologjik për përzgjedhjen e personelit; 

Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve publicitare; Publicitet; Agjencitë 

publicitare; Përgatitje te kolonave publicitare; Dhenie me qera e materialeve publicitare; 

Tekste publicitare (Publikimi i tyre); Reklamim me radio; Radio reklama; Rekrutim 

(Personelit); Shërbimet e Zhvendosjes për bizneset; Dhenie me qera e hapsirave 

reklamuese; Dhenie me qera e kohes reklamuese ne mediat e komunikimit; Dhenie me qera 

e makinave fotokopjuese; Dhenie me qera e makinave shitese; Dhenie me qera (makinave 

dhe pajisjeve per zyret); Dhenie me qera (Materialeve publicitare); Riprodhim 

(Dokumente); Kerkime (Biznes); Promovim i shitjes [per te tjeret]; Mostra (Shperndarja); 

Sherbime te sekretarise; Zbukurim i dritareve te dyqaneve; Stenografi; Deklaratat e 

llogarive (hartimi i); Informacioni statistikor; Abonime (Aranzhimi i gazetave) [per te 

tjeret]; Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; Pregaditja e 

taksave; Pergjigje ne telefon [per abonuesit e padisponueshem]; Reklamim televiziv; 

Reklama televizive; Testim (Psikologjik) per perzgjedhjen e personelit; Druri (vleresimi i 

qendrueshmerise); Panaire (Organizimi i) për qëllime komerciale ose reklamuese; 

Transkriptim; Shtypje; Perditesim i materialit reklamues; Vleresim i qendrueshmerise se 

drurit; Makinerite per shitje (dhenie me qera); Perpunim teksti.  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore;  Akademite 

[edukim]; sherbimet e parkut te lojerave (ofrimi);  

Parqet per argetim; Argetime; Trajnimi i kafsheve; Aranzhimi dhe drejtimi i kolokviumeve; 

Aranzhimi dhe drejtimi i konferencave; Aranzhimi dhe drejtimi i kongreseve; Aranzhimi 

dhe drejtimi i seminareve; Aranzhimi dhe drejtimi i simpoziumeve; Aranzhimi dhe drejtimi  

i puntorive (trajnime); Aranzhimi i konkurseve te bukurise; Konkurse te bukurise 

(Aranzhimi i); Shkolla me konvikte; Prenotim i uleseve per shfaqje; Sherbime te librarive 

mobile; Libra (Publikimi i); Sherbime kampimi (Festa)[argetim]; Sherbime kampimi 

(Sport); Pajisje kazinoje [bixhoz](Furnizim); Filma kinemaje (Dhenie me qera te); Pajisje 

kinemaje (Furnizim); Cirk; Sherbime per klube [argetim ose edukim]; Kolokviume 

(Aranzhimin dhe drejtimin e tyre); Kompeticione (Organizimi i tyre); [edukative ose 

argetuese]; Kompeticione (Organizimi i sporteve); Konferenca (Aranzhimin dhe 

drejtimin e tyre); Kongrese (Aranzhimin dhe drejtimin e tyre); Kurse me 

korespondence; Sherbime te imazheve digjitale; Sherbime diskoteke; Pajisje per zhytje 

(Dhenie me qera e rrobave); Dublim; Editimi (Videokaseta); Informacione 

edukimi; Edukim (Religjioz); Ekzaminime edukative; Sherbime edukative; publikimet 

elektronike ne desktop; Sherbime argetimi; Argetim; Informata argetimi; Ekspozita 

(Organizim i tyre) per qellime kulturore ose edukative; Produksione filmi; Sherbime 

lojrash qe ofrohen on line [nga rrjeti i kompjuterit]; Pajisje per lojen e Golfit (furnizim); 

Guida (Profesionale) [keshilla educative ose trajnuese]; Keshilla per 

gjimnastike; Sherbime te klubeve shendetesore;  Sherbime kampimi per pushime 

[argetim];  Informacione (Edukimi); Informacione (Argetimi); Informacione 

(Rekreacioni); Sherbime udhezimi; Interpretimi (gjuha me shenja); Librari me 

qera; Librari (Huazim); Sherbime te librarive (Levizese); Performanca Live 

(Presentimi i tyre); Lotari (Operim); Mikrofilmim; Sherbime te librarive 

levizese; Modellim per artiste; Piktura levizese (dhenie me qera te tyre); Projektore te 

filmave dhe aksesoreve te tyre (dhenie me qera); Studio filmi; Pajisje per kinema 

(sigurimi i tyre); Pajisje per muze (sigurimi i tyre [prezantim, ekspozime]; Sherbime per 
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kompozime muzikore; Halla muzikore; Sherbime per raportim lajmesh; Klube 

nate; Skolla per Motra medicinale; Organizim i lotarive; Sherbime orkestrash; 

Organizime te ballove; Organizim i kompeticioneve [edukative ose argetuese]; Organizimi 

i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Organizim i shfaqjeve [sherbime 

sipermarrese];  Organizim i kompeticioneve sportive; Parqe (Argetim); Planifikim i 

festave [argetim]; Performanca (Paraqitje live); Raportim fotografik; 

Fotografi; Edukimi Fizik; Planifikim (Festa) [argetim]; Trajnime praktike [demostrime]; 

Produksione te programeve per radio dhe televizion; Produksione te shfaqjeve; 

Produksione (Film videokaseta); ofrimi i sherbimeve te parkut te lojerave; Ofrim i 

sherbimeve karaoke; Ofrimin e publikimeve elektronike on-line [jot e shkarkueshme]; 

Sigurimi i objekteve sportive; Publikimi i librave; Publikimi i librave elektronike dhe 

revistave on-line; Publikimi i teksteve [te ndryshme nga tekstet publicitare]; Programet 

radiotelevizive (Prodhimi i tyre); Sete Radio televizive (Dhenie me qera); Radio argetime; 

Regjistrues (Dhenie me qera te videokasetave); Sherbime te studiove regjistruese; Pajisje 

rekreative (sigurimi i tyre); Informata per rekreacion; Edukim fetar; Dhenie me qera e 

audio pajisjeve; Dhenie me qera e kamerave;  Dhenie me qera e  filmave te kinemase;  

Dhenie me qera e aparateve te ndricimit per setet teatrore dhe ose studio televizive; Dhenie 

me qera e filmave; Dhenie me qera e projektoreve te filmave dhe pajisjeve te 

tyres;Dhenie me qera e seteve radio televizive; Dhenie me qera e skenave per 

shfaqje; Dhenie me qera e rrobave dhe pajisjeve per zhytje; Dhenie me qera e 

regjistrueseve te zerit; Dhenie me qera e pajisjeve sportive [pervec 

automjeteve]; Dhenie me qera e objekteve te staiumit; Dhenie me qera e 

skenave; Dhenie me qera e fushave te tenisit; Dhenie me qera e video 

kamerave; Dhenie me qera te regjistruesve te videokasetave; Dhenie me qera e 

videokasetave; Sherbime te gazetareve (Lajme); Shkolla (Konvikte); Shkolla 

(cerdhe); Sherbime per shkrimin e skenareve; Seminare (Aranzhimi dhe drejtimi i 

tyre); Skena per shfaqje (dhenie me qera te tyre); Shfaqje (Prodhimi i tyre); Interpretim 

i gjuhes me shenja; Regjistrues te zerit (Dhenie me qera te tyre); Sherbime per kampe 

sportive; Pajisje sportive (Dhenie me qera te tyre) [pervec automjeteve]; Ngjarje sportive 

(kordinimi i tyre); Objekte te stadiumeve (Dhenie me qera);  

Skena (Dhenie me qera te tyre); Studio (Filmi); Simpoziume me titra  (Aranzhimi dhe 

drejtimi i tyre); Mesimedhenie; Argetim televiziv; Programe televizive (Produksion i 

radio  

dhe); Sete televizive (Dhenie me qera te radio dhe); Tekste (Publikimi i tyre), te 

ndryshme nga tekstet publicitare; Produksione tetrore; Caktimi i orarit te ngjarjeve sportive; 

Trajnim (Kafshe); Trajnim (Praktik) [demonstrim]; Perkthim; Pagesa shkollimi; Editim 

i videokasetave; Produksion i filmave ne videokasete; Videokaseta (Dhenie me qera te 

tyre); 

 Videoregjistrim; Guida profesionale [keshilla educative ose trajnuese]; Puntori (Aranzhimi 

dhe drejtimi i tyre) [trajnim]; Kopshte zologjike.  
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(210) KS/M/ 2017/485 

(220) 14/04/2017 

(731) Rubik's Brand Limited 

7 Lambton Place, W11 2SH London, UK 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve. Pistoleta me ajrore [lodra]; 

makina dëfryese, automatike dhe qe operohen me monedha; implemente te Harkutt; lojërat 

Backgammon; Çanta te projektuara veçanërisht për ski dhe derrasen e surfimit; Karrem 

(peshkim artificial); Balona (Luajtje);  Topa për lojëra; Topa për lojëra (te vegjël-); Zile 

per bare; Doreza bejzbolli;   Shkop për lojëra; doreza goditese [aksesorë për lojërat]; 

Këmbanat për pemët e Krishtlindjeve; Rripa (per heqje te peshes) [artikuj sportive); 

Biçikleta (të palëvizshme per ushtrime); Topa të bilardos; Kellefe te stekave te 

bilardos; Steka te bilardos; Markere te bilardos; Mbeshtetese te tavolines se 

bilardos; Tavolina te bilardos; Tavolina te bilardos (qe operohen me monedha); Bingo 

karta; Indikatore per grepa [pajisje peshkimi]; Sensore per grepa [pajisje peshkimi]; 

Qeset e brendshme te topave per lojera; Blloqe (ndertim) [lodra]; Lojera me 

tabele; Tavolina per trup; Aparate per Body-building; Aparatet per trajnim te 

trupit; Bon bone (Eksplozive) [krekere per krishtelindje];  Çizme (patinazhi) me patina 

bashkangjitur;  Aparate dhe makineri per boulling; Perkules për hark; doreza boksi; 

blloqe ndërtimi [lodra]; Lojera ndertuese; Rrjeta per flutura; Mbajtese qirinjesh per 

pemen e krishtelindjeve; Kapake per pistoleta [lodra]; Letra (Bingo); letra (per 

lozje); Shkumes per steak te bilardos; Tabela dame;  Damë [lojra]; lojëra 

shahu; Tabela shahu; Fryres gjoksi [ushtrues]; Mbeshtetes te pemes se krishtelindjeve; 

Pemët e Krishtlindjeve nga materiale sintetike; pemët e Krishtlindjeve (Stolitë për) [me 

përjashtim të artikujve per ndriçim dhe ëmbëlsira]; Kurthe nga Pellumba nga argjila; 

Pellumba nga argjila [caqe]; Takeme per alpiniste; Klube (Golf); Tavolina te bilardos qe 

operohen me monedha; Konfeti; aparat lidhes; Cosaques [fishekzjarre loder]; disqe 

numeruese per lojera; Mbulesa për ski (Shuall); kaçile [pajisjet e peshkimit]; çanta te 

kriketit; Kellef per steka (Biliard); Steka (Biliard); Gota per zare; Pikado; Gracka per gjueti 

ose peshkim; Kepela shperthyese [lodra]; Zare; Zare (kupa për); Disqe për sportet; mjete 

riparuese per Divot [pajisje golfi]; Kukulla; Shtreter per kukulla; Rroba per kukulla; Shishe 

ushqyese per kukulla; Shtepi per kukulla; Dhoma per kukulla; Domino; Tabela Dame; 

Dame [lojra]; Shtangë dore; Skaje te skive; Mbrojtese te brrylit [artikuj sportiv]; Biçikleta 

per ushtrime (Rotulluese te palevizshme); Biçikleta ushtrimi (të palëvizshme); Ushtruesit 

[zgjerues]; Bon bone eksplozive [krekere per krishtelindje]; paijsjet levizese per parqe 

lodrash; Shishe per ushqim (Kukulla); Doreza skerme; Maska skerme; Arme skerme; grepa 
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peshkimi; Takeme peshkimi; lopata kembesh për notim; Pluskues për peshkim; Disqet 

fluturuese [lodra]; fletepalosje per ndarje; Futboll (Tavolina per brenda); thirrjet e 

shpezeve (gjueti); Lojra*; Lojra (Automatike) te ndryshme nga ato te marresit televiziv; 

Lojra (me top); Lojra (me shkop); Lojra (disqe rrotulluese); Lojra (me sfera); Lojra te 

ndryshme nga ato te adaptuara per perdorim me marres televiziv (Aparate per elektronike); 

Dorashka (Skerme); Doreza (Bejzboll); Doreza (Boksi); Doreza (Skerme); Doreza per 

lojra; Doreza (Golfi); Canta Golfi, me ose pa rrota; Klube Golfi; Doreza Golfi; Arme 

(Harpun) [artikuj sportiv]; Arme (Paintball)  [aparate sportive]; Korda per 

peshkim; Korda per Reketa;  Gjimnastikës (Pajisje për); fluturake pa motorr;  

Takeme (Alpiniste); Takeme per veliera; Arme harpun [artikuj sportiv]; Shkopinje 

Hokeji; Grepa (peshkim); lojerat; thirrjet e gjuetise (loje); Patina akulli; Futboll 

per brenda (Tavolina per); rollera ne nje linje; lojerat enigmatike Jigsaw; barcoleta 

(Praktike) [risi]; Kaleidoskope; Cikrrike per vela; Vela; Mbrojtese gjuri [artikuj 

sportiv]; Rrjeta ulese per peshkatare; Takeme per peshkim; Karrem per gjueti ose 

peshkim; Mah-jong; Sfera per lojra; Marioneta; Markues (Biliard); Maska 

(Skerme); Maska (Teatri); Maska (lodra); Direke per anije me vela; Mobila [lodra]; 

Modele veturash (te vogla); Rrjeta (Flutura); Rrjeta per sport; Rjeta (leshuese) per 

peshkatare; Birila; risi per ahengje, vallezime [favore]; Stoli per pemet e krishtelindjeve 

[pervec artikujve ndricues dhe embelsirave]; Mbeshtjellese (Mbrojtese) [pjese te kostumeve 

sportive]; Arme per Paintball [aparate sportive]; Paintball [municione per armet e 

paintballit] [aparate sportive]; Paraglajder; Lojra per sallone; Lojra per sallone; Kapela 

goditese [lodra];  Ushtrime fizike (Makina Piñatas); Pistoleta (Kapake per) [lodra]; 

Pistoleta (lodra); veglat per rregullimin e pikes se hedhjes (pajisje golfi); Balona 

lodra; Topa per loje; Letra per loje;  lodra prej pelushi; Pishina (notimi) [artikuj per 

loje);  Tregim anekdotash [risi]; Mbeshtjellese per mbrojtje [pjese te kostumeve sportive); 

Thase per goditje; Kukulla; Loje me rrathe; Reketa; Reketa (korda per); Reketa 

(Spango per); Makina loder Radio-kontrolluese; Rraketake [gjesende per loje]; Cikrrik per 

peshkim; Aparate rehabilitimi (te Trupit ); Lojera ne ring; Kuaj tundes;  Shkopinj për 

peshkim; patina rrotulluese; Rrotulluese per ushtrime ne nje vend bicikletas; Dhoma 

(Kukulla); Kolofon qe perdoret nga atletet; Rrota te ruletes; Anije me vela; Anije me 

vela (Takeme per); Anije me vela (Direk per); Modele te vogla veturash; Skuter [lodra];  

Gerryerese për ski; Lekure fokash [mbeshtjellese per ski]; Mbrojtese te kercirit [artikuj 

sportiv]; Rakete badmintoni; Skejtborde; Patina (Akull); Patina (rollera ne nje linje); Patina 

(Rrotulluese); Kepuce patinash te ngjitura per patina; Lidhese te skive; Ski; Ski dhe derrasa 

surfimi (Canta te dizajnuara veqanerisht per) derrasa surfimi (Canta te dizajnuara 

veqanerisht per ski dhe); Ski (Tehet e); Ski (Mbeshtjelles te shuallit per); Ski (dyll per); 

Birrila; Birrila [lojra]; Slita [artikuj sportiv]; Rreshqitese [gjesende per loje]; Hobe per 

gjuajtje [artikuj sportiv]; Bore per pemet e krishtlindjeve (Artificiale); Globe debore; 

Kepuce debore; Flluska sapuni [lodra]; Mbeshtjelles shualli per ski; Maja rrotulluese 

[lodra]; Derrasa me suste [artikuj sportiv]; Kallepe te startimit (nisjes) [per sport]; Bicikleta 

te palevizhme per ushtrime; Spango per reketa; Derrasa surfimi; Ski surfimi; Rripa surfimi; 

Pishina notimi [artikuj per luajtje]; Rrjeta notimi [lopata kembesh per notim]; Luhatese; 

Tabele tenisi (Tabele per); Tabela per futboll qe luhet brenda; Tabela per tabela tenisi; 

Takeme (Peshkim ); Caqe; Arusha Tedi; Aparatet per gjuajtjen e topave te tenisit; Rrjeta 

tenisi; Maska Teatri; Kellefe (steke Biliardi); Vegla (per nivelim)[pajisje golfi]; Maja 

(Rrotulluese) [lodra]; Maska lodra; Pistoleta lodra; Makina lodra; lodra; Lodra per kafshet 
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shtepiake; Kurthe (Pellumba argjile); Shkopinje rrotullues; Makina (lodra Radio-

kontrolluese); Vetura (modele te vogla); Ski uji; Dyll per ski; Arme (Skerme); Rripa 

per heqje peshe [artikuj sportiv].  

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

Llogaritë (Përpilimi i deklaratave të);  Reklamim; Agjenci Reklamimi;  Reklamim me 

ane te postes;  Materiale reklamimi (Përditësimi i); Ceshtje reklamimi (Shperndarja 

e); Hapsira reklamimi (Dhenie me qera e); Analiza (cmimi i kostos);  Pergjegje (Telefon) 

[per abonentet e padisponueshem];  Vlerësimet (Biznes); Rregullimin e abonimeve per 

gazeta [për të tjerët]; Artiste (Menaxhim i biznesit per performanca); Asistence (Menaxhim 

biznesi); Aukcionimin;  Auditimin; Faturimin; Mbajtjen e kontabilitetit; Vlerësime të 

biznesit; Konsulence biznesi (Profesionale); Informacione te biznesit; Kërkimet e biznesit; 

Hetime te biznesit; Menaxhim te biznesit dhe konsulence organizimi; Asistence per 

menaxhim te biznesit; Konsulence per menaxhim te biznesit; Menaxhim biznesi per hotele; 

Menaxhim biznesi per artistet qe  

performojne; Konsulence organizimi te bizneseve; Kerkime biznesi; Bizneseve  

(sherbime relokimi per);  Agjencitë e informacionit tregtar; Asistenca menaxhimit 

komerciale ose industriale; Hartimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; 

Bazat e të dhënave kompjuterike (Përpilimi i informatave në); Bazat e të dhënave 

kompjuterike (Sistemimi i informacionit në); Kompjuter (Vendndodhja e makinave te 

transportit te mallrave nga);  Konsulencë (biznes Professional); Analiza çmimi i kostos; 

Kërkimi i të dhënave në dosjet kompjuterike [për të tjerët]; Demonstrimi i 

mallrave; Reklamim i drejteperdrejt me poste; Shperndarja e materialeve reklamuese; 

Shpërndarja e mostrave; Riprodhim i dokumenteve; Parashikim ekonomik; Ekspert te 

eficiences; Agjenci punesimi; Vleresim i qendrueshmerise se drurit; Vleresim i 

leshit; Ekspozita (Organizimi i) per qellime komerciale ose reklamuese; Menaxhim i 

dokumentave (i Kompjuterizuar); Parashikimi (Ekonomik); Makinat per transport 

mallrash (Vendndodhja e tyre) nga kompjuteri; Klasifikimi i leshit; Hotele (Menaxhim 

biznesi  nga); Agjenci te Import-eksportit; Asistence ne menaxhimin industrial 

(komercial ose); Agjenci informuese (Komerciale); Informacion (Biznes); Kerkime 

(Biznes); Hetime (Biznes); Lokalizimi i makinave per transport mallrash me ane te 

kompjuterit; Menaxhim (Sherbime keshilluese per biznese); Asistence menaxhimi 

(Komerciale ose industriale); Menaxhim (i dosjeve te kompjuterizuara); Konsulence 

menaxhuese (Personel);  Studimi i Tregut; Studimet e marketingut;  Modelim për 

reklamat apo promovimin e shitjes; Shërbimet per shkurtim te lajmeve; Abonime per gazeta 

(Aranzhim) [per te tjeret]; Dhenie me qera te makinerive dhe pajisjeve per zyre 

; Reklamim te drejtperdrejte ne rrjet kompjuterk; Sondazhe te opinionit;  Organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime 

komerciale ose reklamuese; Reklamim i jashtem; Pregaditja e listes se pagave; 

Konsulence per menaxhim te personelit; Rekrutim i personelit; Fotokopjimi; Sondazhe 

(Opinioni); Perpunimi (fjaleve); Shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; Testimi psikologjik për përzgjedhjen e personelit; 

Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve publicitare; Publicitet; Agjencitë 

publicitare; Përgatitje te kolonave publicitare; Dhenie me qera e materialeve publicitare; 

Tekste publicitare (Publikimi i tyre); Reklamim me radio; Radio reklama; Rekrutim 

(Personelit); Shërbimet e Zhvendosjes për bizneset; Dhenie me qera e hapsirave 

reklamuese; Dhenie me qera e kohes reklamuese ne mediat e komunikimit; Dhenie me qera 
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e makinave fotokopjuese; Dhenie me qera e makinave shitese; Dhenie me qera (makinave 

dhe pajisjeve per zyret); Dhenie me qera (Materialeve publicitare); Riprodhim 

(Dokumente); Kerkime (Biznes); Promovim i shitjes [per te tjeret]; Mostra (Shperndarja); 

Sherbime te sekretarise; Zbukurim i dritareve te dyqaneve; Stenografi; Deklaratat e 

llogarive (hartimi i); Informacioni statistikor; Abonime (Aranzhimi i gazetave) [per te 

tjeret]; Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; Pregaditja e 

taksave; Pergjigje ne telefon [per abonuesit e padisponueshem]; Reklamim televiziv; 

Reklama televizive; Testim (Psikologjik) per perzgjedhjen e personelit; Druri (vleresimi i 

qendrueshmerise); Panaire (Organizimi i) për qëllime komerciale ose reklamuese; 

Transkriptim; Shtypje; Perditesim i materialit reklamues; Vleresim i qendrueshmerise se 

drurit; Makinerite per shitje (dhenie me qera); Perpunim teksti.  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore;  Akademite 

[edukim]; sherbimet e parkut te lojerave (ofrimi); Parqet per argetim; Argetime; Trajnimi i 

kafsheve; Aranzhimi dhe drejtimi i kolokviumeve; Aranzhimi dhe drejtimi i konferencave; 

Aranzhimi dhe drejtimi i kongreseve; Aranzhimi dhe drejtimi i seminareve; Aranzhimi dhe 

drejtimi i simpoziumeve; Aranzhimi dhe drejtimi i puntorive (trajnime); Aranzhimi i 

konkurseve te bukurise; Konkurse te bukurise (Aranzhimi i); Shkolla me 

konvikte; Prenotim i uleseve per shfaqje; Sherbime te librarive mobile; Libra 

(Publikimi i); Sherbime kampimi (Festa)[argetim]; Sherbime kampimi  

(Sport); Pajisje kazinoje [bixhoz](Furnizim); Filma kinemaje (Dhenie me qera te); Pajisje 

kinemaje (Furnizim); Cirk; Sherbime per klube [argetim ose edukim]; Kolokviume 

(Aranzhimin dhe drejtimin e tyre); Kompeticione (Organizimi i tyre); [edukative ose 

argetuese]; Kompeticione (Organizimi i sporteve); Konferenca (Aranzhimin dhe 

drejtimin e tyre); Kongrese (Aranzhimin dhe drejtimin e tyre); Kurse me 

korespondence; Sherbime te imazheve digjitale; Sherbime diskoteke; Pajisje per zhytje 

(Dhenie me qera e rrobave); Dublim; Editimi (Videokaseta); Informacione 

edukimi; Edukim (Religjioz); Ekzaminime edukative; Sherbime edukative; publikimet 

elektronike ne desktop; Sherbime argetimi; Argetim; Informata argetimi; Ekspozita 

(Organizim i tyre) per qellime kulturore ose edukative; Produksione filmi; Sherbime 

lojrash qe ofrohen on line [nga rrjeti i kompjuterit]; Pajisje per lojen e Golfit (furnizim); 

Guida (Profesionale) [keshilla educative ose trajnuese]; Keshilla per 

gjimnastike; Sherbime te klubeve shendetesore;  Sherbime kampimi per pushime 

[argetim];  Informacione (Edukimi); Informacione (Argetimi); Informacione 

(Rekreacioni); Sherbime udhezimi; Interpretimi (gjuha me shenja); Librari me 

qera; Librari (Huazim); Sherbime te librarive (Levizese); Performanca Live 

(Presentimi i tyre); Lotari (Operim); Mikrofilmim; Sherbime te librarive 

levizese; Modellim per artiste; Piktura levizese (dhenie me qera te tyre); Projektore te 

filmave dhe aksesoreve te tyre (dhenie me qera); Studio filmi; Pajisje per kinema 

(sigurimi i tyre); Pajisje per muze (sigurimi i tyre [prezantim, ekspozime]; Sherbime per 

kompozime muzikore; Halla muzikore; Sherbime per raportim lajmesh; Klube 

nate; Skolla per Motra medicinale; Organizim i lotarive; Sherbime orkestrash; 

Organizime te ballove; Organizim i kompeticioneve [edukative ose argetuese]; Organizimi 

i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Organizim i shfaqjeve [sherbime 

sipermarrese];  Organizim i kompeticioneve sportive; Parqe (Argetim); Planifikim i 

festave [argetim]; Performanca (Paraqitje live); Raportim fotografik; 

Fotografi; Edukimi Fizik; Planifikim (Festa) [argetim]; Trajnime praktike [demostrime]; 
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Produksione te programeve per radio dhe televizion; Produksione te shfaqjeve; 

Produksione (Film videokaseta); ofrimi i sherbimeve te parkut te lojerave; Ofrim i 

sherbimeve karaoke; Ofrimin e publikimeve elektronike on-line [jot e shkarkueshme]; 

Sigurimi i objekteve sportive; Publikimi i librave; Publikimi i librave elektronike dhe 

revistave on-line; Publikimi i teksteve [te ndryshme nga tekstet publicitare]; Programet 

radiotelevizive (Prodhimi i tyre); Sete Radio televizive (Dhenie me qera); Radio argetime; 

Regjistrues (Dhenie me qera te videokasetave); Sherbime te studiove regjistruese; Pajisje 

rekreative (sigurimi i tyre); Informata per rekreacion; Edukim fetar; Dhenie me qera e 

audio pajisjeve; Dhenie me qera e kamerave;  Dhenie me qera e  filmave te kinemase;  

Dhenie me qera e aparateve te ndricimit per setet teatrore dhe ose studio televizive; Dhenie 

me qera e filmave; Dhenie me qera e projektoreve te filmave dhe pajisjeve te 

tyres;Dhenie me qera e seteve radio televizive; Dhenie me qera e skenave per 

shfaqje; Dhenie me qera e rrobave dhe pajisjeve per zhytje; Dhenie me qera e 

regjistrueseve te zerit; Dhenie me qera e pajisjeve sportive [pervec 

automjeteve]; Dhenie me qera e objekteve te staiumit; Dhenie me qera e 

skenave; Dhenie me qera e fushave te tenisit; Dhenie me qera e video 

kamerave; Dhenie me qera te regjistruesve te videokasetave; Dhenie me qera e 

videokasetave; Sherbime te gazetareve (Lajme); Shkolla (Konvikte); Shkolla 

(cerdhe); Sherbime per shkrimin e skenareve; Seminare (Aranzhimi dhe drejtimi i 

tyre); Skena per shfaqje (dhenie me qera te tyre); Shfaqje (Prodhimi i tyre); Interpretim 

i gjuhes me shenja; Regjistrues te zerit (Dhenie me qera te tyre); Sherbime per kampe 

sportive; Pajisje sportive (Dhenie me qera te tyre) [pervec automjeteve]; Ngjarje sportive 

(kordinimi i tyre); Objekte te stadiumeve (Dhenie me qera); Skena (Dhenie me qera te 

tyre); Studio (Filmi); Simpoziume me titra  (Aranzhimi dhe drejtimi i 

tyre); Mesimedhenie; Argetim televiziv; Programe televizive (Produksion i radio 

dhe); Sete televizive (Dhenie me qera te radio dhe); Tekste (Publikimi i tyre), te 

ndryshme nga tekstet publicitare; Produksione tetrore; Caktimi i orarit te ngjarjeve sportive; 

Trajnim (Kafshe); Trajnim (Praktik) [demonstrim]; Perkthim; Pagesa shkollimi; Editim 

i videokasetave; Produksion i filmave ne videokasete; Videokaseta (Dhenie me qera te 

tyre); 

 Videoregjistrim; Guida profesionale [keshilla educative ose trajnuese]; Puntori (Aranzhimi 

dhe drejtimi i tyre) [trajnim]; Kopshte zologjike.  

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/486 

(220) 14/04/2017 

(731) İNNOTEK AYDINLATMA 

SİSTEMLERİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Selimpaşa Mah 5008 Sk. No:5/A 

Silivri İstanbul, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe pajisje për matje edhe atë për përdorim shkencorë, detarë, gjeodet, 
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meteorologjik, industri dhe laboratorik; termometra të cilët nuk janë për përdorim 

mjekësorë; barometër, ampermetër, voltmetër, higrometër; aparate për testim të cilët nuk 

janë për përdorim mjekësor; teleskop, periskop, kompas për përcaktimin e drejtimit, 

indikator shpejtësie, aparate laboratorike, mikroskop, llupa (zmadhuese), destilator, 

shporeta dhe stufa për eksperimente laboratorike; aparate për xhirim, transmetim dhe 

reprodukim të zërit dhe fotografisë; kamerë, fotoaparat, aparate  televizive, videorekorder, 

CD dhe DVD plejer dhe rekorder, MP3 plejer, kompjuter, dekstop kompjuter, tablet 

kompjuter; mikrofon, zmadhuese zëri, degjuese; aparate për telekomunikime; aparate për 

reprodukim të zërit ose fotografisë; njesi periferike kompjuterike; aparate të telefonave 

mobil, këllëf për telefona mobil; telefon; shtypës kompjuteri, skener [pajisje për procesimin 

e të dhënave], makina fotokopjuese; bartësit magnetik dhe optik të të dhënave dhe softueri 

kompjuterik dhe programe të xhiruara me to; publikime elektronike të cilat mund të 

shkarkohën dhe të xhirohen; kartela të koduara magnetike dhe optike; antenë satelitore, 

zmadhuese për antena-valëmarres, pjesë për produkte të përmendura; botuesit e kartelave, 

numruesit automatik të monedhave [ATM]; komponente elektronike të cilat shfrytëzohen 

në pjesët elektronike të makinave dhe aparateve; gjysëm-përçuesit, qarku elektronik, qarku 

integral, çip [qark i integruar]; dioda, tranzistor [elektronik]; koka magnetike për pajisje 

elektronike; dorëz dere (bravë) elektronike, fotoçeliza, drejtues nga largësija për hapjen dhe 

mbylljen e dyerve, senzora optik; numërues dhe indikatorë për sasi  për matjën e sasisë së 

shpenzuar, ndërprerësit automatik të kohës (tajmer); rroba për mbrojtje nga fatkëqësitë, 

radiacioni dhe zjarri,  jelek sigurije dhe aparate dhe pajisje për shpetim; syza, syza të diellit, 

thjerrëza optike dhe këllëf, kontejner, pjesë të tyre dhe komponenta; aparate dhe 

instrumente për bartje, transformim, akumulim ose kontrollim të elektricitetit; priza 

elektrike, kuti shpërndarëse [rryme], ndërpreres elektrik, nderprerës të qarkut të rrymes; 

siguresa, përkufizues për ndriqim, kabllo për akumulatorë, pllaka të shtypura, elektrike, 

rezistues, elektrik, priza elektrike, transformatorë [rryme]; adaptues rryme, mbushës i 

baterive, zile elektrike për dyer, kabllo elektrike dhe elektronike, bateri, akumulues 

elektrik; alarm dhe alarm sigurie, përpos për automjete, zile elektrike; aparate dhe  

instrumente për sinjalizim; shenja ndriquese ose mekanike për përdorim në komunikacion; 

aparate për shuarjen e zjarrit, automjete zjarrfikësish, gypa zjarrëfikësish dhe topa uji me 

shtypje për gypa; radarë, sonarë, aparate dhe instrumente për kontrollim natën;  magnet 

dekorativ; metronom.  

11  Instalime ndriqimi;drita për automjete dhe për hapsira të brendshme dhe të 

jashtme;Instalime ngrohëse të cilat përdorin lëndë djegëse të forta, lëngshme ose gazi ose 

rrymë, brener për ngrohje qëndrore, brener për instalime të ngrohjes, radiator [ngrohje], 

shëndrruesit e ngrohjes, të cilët nuk janë pjesë të makinave, stufa, furra kuzhine, terminal 

kolektor solarë [ngrohje];instalacione për prodhimin e avullit, gazit dhe mjegullës, brener 

avulli të cilët nuk janë për pjesë makinash, gjenerator acetileni, gjeneratorë për oksigjen, 

gjeneratorë azoti;instalacione për klimatizim dhe ventilim;instalacione freskuese dhe ngirës 

të thellë;pajisje të cilat lëvizin me rrymë apo gaz, instalacione dhe aparate për zierje, tharje 

dhe vlim: aparate për zierje, tengjere elektrike për zierje, bojler elektrik, skara, tharëse 

elektrike për rroba;fen-tharëse flokësh;aparate për tharjen e duarve;instalacione sanitare, 

rubinet uji, instalacione për dush, toalet, kabina për pastrim dhe dush, vaska, dërrasa për 

guasken e tualetit, lavaman, lavabo [pjesë te instalacioneve sanitare];aparate për zbutjen e 

ujit;aparate për pastrimin e ujit;instalacione për pastrimin e ujit;instalacione për pastrimin e 

ujit të ndotur;ngrohëse elektrike për krevat dhe batani elektrike, jo për përdorim 
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mjekësor;jastek elektrik për ngrohje;ngrohës për këmbë elektrik apo jo 

elektrik;termofor;filtra për akuarium dhe aparate për filtrimin e akuariumit;instalacione 

industriale për zierje, tharje dhe ftohje;pasterizues dhe sterizues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/487 

(220) 14/04/2017 

(731) ISHIHARA SANGYO KAISHA, 

LTD. 3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, 

Osaka-shi, Osaka 550-0002,JP 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  ISHIHARA SANGYO 

KAISHA,LTD. 

 

 
     

 

(511) 1   Kemikalje, kemikalje industriale, kemikalje të cilat përdoren për bateri, kemikalje 

për prodhimin e pigmenteve, dioksid titaniumi për përdorim industrial, titaniumoxide, 

litium titanijumi, litijum oksid mangani, mjete fotokatalititike, oksidi i zingut për përdorim 

industrial, oksid kallaji për përdorim industrial, lyrës kimik për qelq, agjense sipërfaqësore 

aktive kimike, mjete për spërkatje, mjete për spërkatje për përdorim në bujqësi, kemikalje 

për përdorim  si lëndë të pa përpunuara për pesticide, kemikalje për përdorim në prodhimin 

e pesticideve, kemikalje për bujqësi, përveç fungicideve, preparate për shkatërrimin e 

bimëve të dëmshme, herbicide, insekticide dhe paraziticide, preparate për regullimin e 

rritjës së bimëve, kemikalje për përgaditjën e dheut-tokës, pleh artificial, prajmer git-ngjitës 

dritaresh, metale të pa ngjyrosura, minerale jo metalike, plastikë e pa përpunuar (plastika në 

formën fillestare).  

5  Herbicide, insekticide, nematicide, fungicide, preparate për shkatrrimin e dëmtuesve dhe 

rrënjeve, pesticide, rodenticide, fumingante (tymosës), repelente-rezistues për insekte, 

antiseptik, të gjitha mallërat e lartë përmendura për përdorim në bujqësi, farmakologji, 

preparate veterinere dhe sanitare, mjete farmaceutike për organet e tretjës, preparate 

farmaceutike për kafshë, barëra për përdorim veterinerë, letër reagjense për përdorim 

mjekësorë,  lëtër e vajosur (yndyrore) për përdorim mjekësor, maska sanitare, vafle për 

paketimin e dozave të barërave, fasha për lidhje, kapsula të zbrazura për produkte 

farmaceutike, leukoplaste për sy për përdorim mjekësor, fasha për vesh, pelena sanitare, 

tampona menstrual, peceta-shtroja higjienike, brekë higjienike, pambuk thithës, 

leukoplaste, fasha për lidhje, lëng për lidhje,  shtresa gjoksore për thithje të foshnjeve, 

shkopa nga pambuku për përdorim mjekësorë, material stomatologjik, çimento kockash për 

qellime kirurgjike dhe ortopedike, çimento kockash për qellime mjekësore, letër për kapjen 

e mizave, letër për mbrojtje nga molat (teja), suplemente-shtesa.  
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(210) KS/M/ 2017/488 

(220) 14/04/2017 

(731) ISHIHARA SANGYO KAISHA, 

LTD. 3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, 

Osaka-shi, Osaka 550-0002, JP 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  ISK BIOSCIENCES 

 

 
     

 

(511) 1   Kemikalje, kemikalje industriale, kemikalje të cilat përdoren për bateri, kemikalje 

për prodhimin e pigmenteve, dioksid titaniumi për përdorim industrial, titaniumoxide, 

litium titanijumi, litijum oksid mangani, mjete fotokatalititike, oksidi i zingut për përdorim 

industrial, oksid kallaji për përdorim industrial, lyrës kimik për qelq, agjense sipërfaqësore 

aktive kimike, mjete për spërkatje, mjete për spërkatje për përdorim në bujqësi, kemikalje 

për përdorim  si lëndë të pa përpunuara për pesticide, kemikalje për përdorim në prodhimin 

e pesticideve, kemikalje për bujqësi, përveç fungicideve, preparate për shkatërrimin e 

bimëve të dëmshme, herbicide, insekticide dhe paraziticide, preparate për regullimin e 

rritjës së bimëve, kemikalje për përgaditjën e dheut-tokës, pleh artificial, prajmer git-ngjitës 

dritaresh, metale të pa ngjyrosura, minerale jo metalike, plastikë e pa përpunuar (plastika në 

formën fillestare).  

5  Herbicide, insekticide, nematicide, fungicide, preparate për shkatrrimin e dëmtuesve dhe 

rrënjeve, pesticide, rodenticide, fumingante (tymosës), repelente-rezistues për insekte, 

antiseptik, të gjitha mallërat e lartë përmendura për përdorim në bujqësi, farmakologji, 

preparate veterinere dhe sanitare, mjete farmaceutike për organet e tretjës, preparate 

farmaceutike për kafshë, barëra për përdorim veterinerë, letër reagjense për përdorim 

mjekësorë,  lëtër e vajosur (yndyrore) për përdorim mjekësor, maska sanitare, vafle për 

paketimin e dozave të barërave, fasha për lidhje, kapsula të zbrazura për produkte 

farmaceutike, leukoplaste për sy për përdorim mjekësor, fasha për vesh, pelena sanitare, 

tampona menstrual, peceta-shtroja higjienike, brekë higjienike, pambuk thithës, 

leukoplaste, fasha për lidhje, lëng për lidhje,  shtresa gjoksore për thithje të foshnjeve, 

shkopa nga pambuku për përdorim mjekësorë, material stomatologjik, çimento kockash për 

qellime kirurgjike dhe ortopedike, çimento kockash për qellime mjekësore, letër për kapjen 

e mizave, letër për mbrojtje nga molat (teja), suplemente-shtesa.  

 
 

(210) KS/M/ 2017/489 

(220) 14/04/2017 

(731)  NUTRINAT AG c/o Engel Copera 

AG Waldeggstrasse 37 3097 BERN-

LIEBEFELD, CH 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   
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(511) 29  Qumësht soje (zëvendësues i qumshtit); tofu (gjizë nga soja); ajkë soje; sojë e 

konzervuar, për ushqim; këto produkte janë fituar me kultivimin organik ose të përgaditur 

nga produktet e tyre organike.  

30  Preparate të punuara nga drithërat dhe /ose tofu- gjiza nga pure soje dhe/ose perimet; 

biskota; kuleç embëlsirë; bukë; salca; brumëra-shpageteri; buk e pjekur dy here; çokolata; 

kuleç ëmbelsirë nga xhenxhefili; lëngje nga drithërat;  këto produkte janë fituar me 

kultivimin organik ose janë punuar nga produktet e tyre organike.   

32  Pije jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; preparate për përgaditjen e pijeve; 

lëngje nga perimet; këto produkte janë fituar më kultivimin organik ose të përgaditur nga 

produktet e tyre organike. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/490 

(220) 14/04/2017 

(731) NUTRINAT AG c/o Engel Copera 

AG Waldeggstrasse 37 3097 BERN-

LIEBEFELD, CH 

(591) verdhë, portokall, kafe dhe bardhë 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

 

     

 

(511) 5  Ushqim dietal dhe substanca për përdorim mjekësor; shtesa të ushqimit dhe shtesa 

për  ushqim të shëndetëshëm.  

29  Qumësht soje (zëvendësues i qumështit);  ajkë soje; pekmez; fruta të thara; fara për 

ushqim; lecitin-(substancë nga indet shtazore) për qellime kulinarie  

30  Miell dhe preparate të punuara nga drithërat; drithëra të përgaditura për konsumim; 

biskota; kuleç ëmbëlsirë; bukë; salca; brumëra-shpageteri; çokolata; kuleç ëmbëlsirë nga 

xhenxhefili; ekstrakte tharmi për përdorim njerëzorë; musli-drithëra; kafe artificiale; 

grimësira me bazë drithërash; biskota për aperitiv; pllaka nga drithërat; bimë të thara;  
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lëngje nga drithërat; drithëra të përpunuara  

32  Pije jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; preparate për përgaditjen e pijeve; 

lëngje nga perimet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/498 

(220) 14/04/2017 

(731) VIZYONER GIDA SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Yavuz Selim mh, Yavuz Selim Cad. No:8/1, 

Esenaler, ISTANBUL, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

     

 

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

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

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/499 

(220) 14/04/2017 

(731) YUCEL BORU VE PROFIL 

ENDUSTRISI ANONIM SIRKETI 

Kosuyolu Cad. Baris Mah. 1801 Sok., 

No: 22 41400, Gebze Kocaeli, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  YUCEL BORU 

 

 
     

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; 

ndërtime të transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll 

joelektik dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba 

prej metali të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të 

papërfshira në klasa të tjera; minerale. 
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(210) KS/M/ 2017/501 

(220) 14/04/2017 

(731) Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot 

Spolka Cywilna Ul. Grunwaldzka 62a, 

37-700 Przemysl, PL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  INGLOT 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/504 

(220) 18/04/2017 

(731) ATAS SRL VIA NAZIONALE 279, 

42045 CODISOTTO di LUZZARA (RE), 

IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  ATAS 

 

 
     

 

(511) 1  Agjentë kimik aktiv në sipërfaqe, detergjentë për përdorim në procese të 

prodhimit; mbushës për pjesë automobilistike; substanca për heqjen e shkëlqimit; tretës për 

llak; silikon; substanca për forcimin e gëlqeres; preparate për zbardhim (dekolorant); për 

përdorim në industri; kemikale industriale; kemikale të mbushura me tekstil; kemikale për 

materiale tekstili rezistente ndaj ujit; kemikale, përveq pigmenteve, për prodhimin e 

zmaltit; kemikale për dekarbonizimin e motorëve; kemikale për parandalimin e njollave për 

përdorim në pëlhurë; rrëshirë (ngjitës) për përdorim në industri; ngjitës për përdorim në 

industri; baza (preparate kimike); ngjitës për përdorim në industri.  

3  Tretës për gërryerje dhe fërkim; letër për shkëlqim; letër  për gërryerje; shkëlqyes për 

mobilje dhe dysheme; kremëra shkëlqyes; detergjentë; tjerë jo nga ata për përdorim në 

operimet e prodhimeve si dhe për qëllime mjekësore; lëngje jo-rrëshqitëse për larjen e 

dyshemeve; lëngje për pastrimin e xhamit mbrojtës; vajëra për pastrim; preparate për 

shkëlqim; preparate për pastrim; preparate për heqjen e ndryshkut; për heqjen e yndyrës; jo 

për përdorim në proceset e prodhimit; preparate për heqjen e zmaltit; sapunë; pastrues 

njollash; preparate për lustrim; lecka me detergjent për pastrim; lecka për gërryerje; terpene 

(vajëra esenciale); terpentinë për heqjen e yndyrës; amoniak (alkalin i panqëndrueshëm); 

(detergjent); ajër ne kanaqe me presion për pastrim dhe heqjen e pluhurit; shkumës 

pastrues; preparate lustruese; lëngje jo-rrëshqitëse për larjen e dyshemeve; preparate 

shkëlqyese (lustruese); gur tripoli për shkëlqim; preparate për ruajtjen e lëkurës 

(shkëlqyes); dyll për automobilë; detergjent për automobilë; shkëlqyes per automobilë; 

preparate për pastrim për goma dhe rrota të automobilëve.  

5  Deodorantë, jo për përdorim nga njerzit apo për kafshë; deodorantë për veshje dhe 

materiale; preparate për pastrimin e ajrit; dezinfektues për përdorim në higjenë; preparate 

për shkatërrimin e kafshëve helmuese; deodorantë për makina.  
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(210) KS/M/ 2017/511 

(220) 19/04/2017 

(731) UCB Biopharma SPRL Allée de la 

Recherche 60 B-1070 Brussels, BE 

(591) E hirte dhe e verdhe 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 5  Produkte dhe substanca farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/512 

(220) 19/04/2017 

(731) UCB Biopharma SPRL  

Allée de la Recherche 60 B-1070 Brussels  

, BE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  MIVELI 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte dhe substanca farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/513 

(220) 19/04/2017 

(731) UCB Biopharma SPRL  

Allée de la Recherche 60 B-1070 Brussels  

, BE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte dhe substanca farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2017/514 

(220) 19/04/2017 

(731) UCB Biopharma SPRL  

Allée de la Recherche 60 B-1070 Brussels  

, BE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  EVENITY 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte dhe substanca farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/520 

(220) 19/04/2017 

(731) INTRAFFICO d.o.o. 

Augusta Brauna 14, 71000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre, materiale ndërtimore metalore (nga 

metali), ndërtesa (objekte) të transportueshme (të lëvizshme) nga metali, tela dhe kabllo jo-

elektrik nga metalet e zakonshme, hekurishte, sende të vogla të pajisjeve metalike, tuba dhe 

gypa të metalit, mallra nga metalet e zakonshme që nuk përfshihen në klasat tjera.  

8  Pajisje të dorës dhe vegla (që operohen me dorë); krahë anësorë, makina rroje mekanike 

dhe elektrike, pajisje të dorës dhe vegla (që operohen me dorë); krahë anësorë, makina rroje 

elektrike.  

21  Pajisje shtëpiake ose enë kuzhine dhe kontejner, krehër dhe sfungjerë, brusha (përveç 

brushave për pikturim), materiale për prodhimin e brushave, artikuj për pastrim, sfungjer 

nga çeliku, xham i pa përpunuar apo gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), enë qelqi, enë porcelani dhe enë prej argjile që nuk përfshihen në klasat tjera.  

25  Veshje, këpucë, kapele.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/526 

(220) 20/04/2017 

(731) PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starcevica 32 HR-48000 

Koprivnica, HR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   
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(511) 29  Ajvar; perime të thartuara; perime të përpunuara; perime të konzervuara; perime 

të përziera 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/528 

(220) 21/04/2017 

(731) 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)  BEVOLA 

 

 
     

 

(511) 5  Shtojca ushqimore; preparatet multi-vitaminë; karamele mjekësore; ngjitës për 

përdorim dentar dhe stomatologji; ngjitës për proteza; preparatet mjekësore të kujdesit të 

gojës; preparatet për të lehtësuar dhëmbët; artikuj absorbues për higjienën personale; 

kremra antibakteriale për duar; pastruesit antibakterial për duar; sprej antibakterial; pelena 

letër; pelena për foshnje dhe mos përmbajtje; pelena për bebe të cilat përdorën si veshje;  

pelena për foshnje; peceta higjenike; produktet higjenike për femra; dezinfektantët; 

deodorant pëlhurë; peceta në formë  trekëndëshi [letër] për bebe; masë e butë e fuqishme 

për pjesen e mosmbajtjes; masë e butë nga letra për mospërmbajtje; llajnera për një 

përdorim prej celuloze për peceta; llajnera për një përdorim për pelena mospërmbajtëse; 

brekë të letrës për një përdorim për mbajtjen në vend të  pecetës për bebe; brekë prej 

celulozës për një përdorim për mbajtjen në vend të  pecetës për bebe; jastek për një 

përdorim për mos përmbajtjeje; pelena për një përdorim prej letre për mos përmbajtje; 

pelena për një përdorim për not për fëmijët dhe foshnjat; pelena për një përdorim për not 

për foshnjat; brekë për një përdorim për lëvizje të lirë [pelena]; pelena për një përdorim; 

pecetë në formë të letrës për bebe; pecetë formë të celulozës për bebe; preparatet e aromave 

neutralizuese për veshje dhe tekstil; xhel lubrifikant për përdorim personal; rripa për peceta 

[peshqir]; preparatet për higjenën e duarve; faculeta intime; veshje sanitare; preparate 

sanitare për qëllime mjekësore; brekë për mos përmbajtje; brekë, absorbuese, për 

mospërmbajtje; preparatet freskuese të ajrit; fashë menstruale; facoleta për një përdorim të 

mbushura me dezinfektues për qëllime higjienike; preparate dushi për qëllime mjekësore; 

artikuj absorbues sanitar; jastëk për nënat gjidhënëse; pelena pëlhurë; tampona sanitar; 

pelenë mbështjellëse; kremra mjekësore; preparatet mjekësore për kujdesin e flokëve; 
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preparatet mjekësore për rritjen e flokëve; losione mjekësore për duar; pluhur mjekësor për 

trup; balsam mjekësor për buzë; preparatet mjekësore për kujdesin e buzëve; kremra 

mjekësore; xhel mjekësor për kujdesin oral; sprej mjekësorë për gojë; medikamente për 

akne; sprej mjekësorë për dhimbje të fytit; vajra mjekësore; kremra mbrojtëse (mjekësore); 

pudër mjekësore talkum; çamçakëz për qëllime mjekësore; lëngë për shpërlarjen e gojës 

(gangarë) për qëllime mjekësore; preparatet farmaceutike për kujdesin e lëkurës; vajra për 

djegie nga dielli; preparatet për djegie nga dielli për qëllime farmaceutike; pambuk 

antiseptik; fasho e lëngshme antiseptike; fasha për sy; fasha për fashim; pambuk për 

përdorim mjekësor; tampon dezifektues; materialet lidhëse dezinfektuese; fasha; fasho 

elastike [fasha]; llaçe anti-inflamatore analgjezik; materiale lidhëze të  ndihmës së parë; 

ngjitës për fashim; llaçe ngjitëse; jastëk corn ( jastëk të vegjël  të cilët vendosen në shputë 

të këmbës për shkak të presionit të ecjes) corn në formë unaze për këmbë ( jastëk të vegjël  

në formë unzae të cilët vendosen në shputë të këmbës për shkak të presionit të ecjes); 

facoleta te ngopura antiskeptike; ngjitës për qëllime mjekësore; shirita për venat me variçe; 

materialet lidhëse ngjitëse; fasha; fasha për përdorim si materialet lidhëse; llaçe mjekësore; 

tampon mjekësor; lidhëse, mjekësore; preparatet për trajtimin e djegieve; fasha për vesh; 

llaçe, materiale për fashim; llaçe që inkorporojnë një magnet; leukoplast corn; pambuk për 

përdorim mjekësor; leukoplast mustard; fashë e sterilizuar; tampon për qëllime mjekësore; 

facoleta për përdorim mjekësor; fasho për plagët e lëkurës; materiale lidhëse mjekësore; 

materiale lidhëse për djegje; fashë ngrohëse për qëllime mjekësore; vatë për qëllime 

mjekësore; tampon pambuku për qëllime mjekësore; material lidhëse për plagë  

8  Pajisje elektrike për stilizimin e flokëve; vegla për prerjen dhe heqjen e flokëve; pajisje 

për stilimin e flokëve; aparate që operohen me dorë për kujdesin kozmetik të vetullave; 

vegla dore për përdorim në kujdesin e bukurisë; gërshërë manuale; mjetet për manikyr dhe 

pedikyr; gërshërë; pajisje dore për flokë kaçurela; pllaka emeri; gërshërë për thonjë; pajisje 

për gërryerjen e lëkurës; vegla për manikyr; limë për thonjë; prerëse thonjësh; gërshërë për 

thonjë; set për manikyr; set për pedikyr; vegla për pedikyr; makinë prerëse për trajtimin e 

lëkurës së thonjëve; piskatore për heqjen e vetullave; makina rroje; thika rroje; këllëf që 

përmbajnë brisqet e rrojës; brisqe për një përdorim; këllëfët për brisqe; tehe për makina 

rroje elektrike; brisk rroje; këllëfët e pajisjeve të rrojës  

10  Shishe me biberon; shishe me biberon për ushqim; biberona për foshnja [biberonët]; 

unaza për dhëmbë (për procesin e rritjes së dhëmbëve, veçanërisht dhëmbët e qumështit); 

pompa gjiri për përdorim nga nënat gjidhënëse; karficë për biberon; mbështjellëse për 

shishet e të ushqyerit për fëmijë; dhëmbët artificial  

16  Letër mëndafshi për largimin e grimit; përparëse letre për fëmijë; lloj pëlhurash për 

fytyrë prej letre; shami letre e trashë [për qëllime tualeti]; peshqir higjienik për duar prej 

letre; përparëse të letrës; jastëk grimi prej letre për largimin e grimit; peceta prej letre; 

peshqir fytyre prej letre; peshqir duarsh prej letre; shami letre; mbulesa tryeze  mats prej 

letre; shtupë prej letre; letër higjienike; letër për kapaka tualeti; pajisje për vendosjen e 

pecetave të letrës për tharjen e duarve; letër mëndafshi  për përdorime kozmetike; pecetë 

nga celuloza për qëllime kozmetike  

21  Vaskë për proteza; enë për pastat e dhëmbëve; furçë dhëmbësh, elektrike; brusha 

ndërdhëmbësh për pastrimin e dhëmbëve; aparat të ujit për pastrimin e dhëmbëve dhe 

mishrave  të dhëmbëve; pajisje pastruese ultrasonike për proteza dentare; furçë të 

dhëmbëve; enë për furça të dhëmbëve; mbajtësit e furçave të dhëmbëve; furçë të dhëmbëve 

për proteza të dhëmbëve; penj për pastrimin e dhëmbëve për qëllime dentare; pajisje 
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dentare për penj; kruese dhëmbësh; mbajtëse muri për leter tualeti; këllëfe të përshtatura 

për veglat e tualetit; vegla shkopinjsh për përdorim në grim; vegla për kozmetikë; enë për 

kozmetikë; brusha për banjo; sfungjerë për banjo; raft plastik për banjo [rafte të vogëla]; 

pufje për pastrimin e trupit; brusha për higjienë personale; brusha për grim; kutia për shami 

letre; shishe spreji për kozmetikë; shishe spreji për sapun të lëngshëm [për qëllime 

shtëpiake]; shishe spreji për sapun të lëngshëm; vegla për kozmetikë; mbajtës qelqi për 

banjo; furça flokësh; mbajtës sapuni; sfungjerë gërryes për pastrimin e lëkurës; këllëf 

tualeti; brusha për thonj; kuti për mbajtjen e pecetave të letrës; perfume vaporizers; jastëk 

me shtresa ; sfungjerë trupi; bombol me vrimë nxjerrëse për shampon; bombol me vrimë 

nxjerrëse për top pambuku; brusha për shishe me biberon; brusha elektrike rrotulluese për 

flokë; furçë dhëmbësh manuale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/535 

(220) 24/04/2017 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do, KR 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  SAMSUNG 

 

 
     

 

(511) 7  Pjata larëse; miksera elektrik për qëllime shtëpiake; qese për patrues elektrik me 

vakum; pastrues elektrik me vakum; makinë larëse elektrike për qëllime shtëpiake; pastrues 

robotik me vakum  

9  Telefonat mobilë; kamera dixhitale; media player portativ; kompjuter portativ; kufje pa 

tela për telefona mobilë, telefona të mençur dhe tabletë kompjuteri; bateri rimbushëse; 

mbushës baterish; këllëfe nga lëkura për telefona mobilë, telefona të mençur dhe tabletë 

kompjuter; këllëfe me mbyllje (flip) për telefona mobilë, telefona të mençur dhe tabletë 

kompjuter; kompjutera tabletë; receptorë për televizion; komponente audio elektronike, 

përkatësisht sisteme zërimi sorround; kuti dixhitale set-top; DVD player; ekrane me diodë 

që emetojnë dritë; monitorë; syze 3D; kompjuter; printer për kompjuter; gjysëmpërçues  

11  Kondicioner ajri;sterilizues ajri;furrë elektrike;tharëse rrobash elektrike;frigorifer 

elektrik;llampa me diodë që emetojnë dritë;furrë mikrovalore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/536 

(220) 24/04/2017 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do, KR 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Pjata larëse;miksera elektrik për qëllime shtëpiake;qese për patrues elektrik me 

vakum;pastrues elektrik me vakum;makinë larëse elektrike për qëllime shtëpiake;pastrues 
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robotik me vakum  

9  Telefonat mobilë; kamera dixhitale; media player portativ; kompjuter portativ; kufje pa 

tela për telefona mobilë, telefona të mençur dhe tabletë kompjuteri; bateri rimbushëse; 

mbushës baterish; këllëfe nga lëkura për telefona mobilë, telefona të mençur dhe tabletë 

kompjuter; këllëfe me mbyllje (flip) për telefona mobilë, telefona të mençur dhe tabletë 

kompjuter; kompjutera tabletë; receptorë për televizion; komponente audio elektronike, 

përkatësisht sisteme zërimi sorround; kuti dixhitale set-top; DVD player; ekrane me diodë 

që emetojnë dritë; monitorë; syze 3D; kompjuter; printer për kompjuter; gjysëmpërçues  

11  Kondicioner ajri; sterilizues ajri; furrë elektrike; tharëse rrobash elektrike; frigorifer 

elektrik; llampa me diodë që emetojnë dritë; furrë mikrovalore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/537 

(220) 24/04/2017 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do, KR 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 7  Pjata larëse; miksera elektrik për qëllime shtëpiake; qese për patrues elektrik me 

vakum; pastrues elektrik me vakum; makinë larëse elektrike për qëllime shtëpiake; pastrues 

robotik me vakum.  

9  Telefonat mobilë; kamera dixhitale; media player portativ; kompjuter portativ; kufje pa 

tela për telefona mobilë, telefona të mençur dhe tabletë kompjuteri; bateri rimbushëse; 

mbushës baterish; këllëfe nga lëkura për telefona mobilë, telefona të mençur dhe tabletë 

kompjuter; këllëfe me mbyllje (flip) për telefona mobilë, telefona të mençur dhe tabletë 

kompjuter; kompjutera tabletë; receptorë për televizion; komponente audio elektronike, 

përkatësisht sisteme zërimi sorround; kuti dixhitale set-top; DVD player; ekrane me diodë 

që emetojnë dritë; monitorë; syze 3D; kompjuter; printer për kompjuter; gjysëmpërçues  

11  Kondicioner ajri;sterilizues ajri;furrë elektrike;tharëse rrobash elektrike;frigorifer 

elektrik;llampa me diodë që emetojnë dritë;furrë mikrovalore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/540 

(220) 25/04/2017 

(731) Beiersdorf AG Unnastraße 48  

20253 Hamburg, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  MicellAIR SKIN BREATHE 

 

 
     

 

(511) 3   Preparate kozmetike për kujdes të lëkurës dhe pastrim të lëkurës.  
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(210) KS/M/ 2017/541 

(220) 25/04/2017 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED  

7-5-5 GINZA, CHUO-KU TOKYO 104-

0061, JP 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  ReNeura Technology 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikate që përdoren në industri; kimikate që përdoren në shkence; kimikate që 

përdoren në agrikulture (përveç fungicideve, shkatërruesve të barërave të këqija, 

herbicideve, insekticideve dhe parazitocideve); kimikate për përdorim në industrinë 

kozmetike (përveç pigmenteve dhe parfumeve); reagensë kimik; kimikate për përdorim në 

prodhimin e preparateve kozmetike, sapuneve, parfumeve dhe produkteve industriale; 

kolagjen që përdoret si përbërës i papërpunuar në prodhimin e preparateve kozmetike; 

preparate kimike për përdorim në prodhimin e preparateve kozmetike; proteina për 

përdorim në prodhimin e preparateve kozmetike.  

3  Sapune; sapunë të parfumuar; parfume; preparate kozmetike; losione për pastrim; vajra 

për flokë; preparate për trajtimin e flokëve; kremëra për fytyrë; ujëra tonifikues; pambuk 

për kozmetikë; vajra për lëkurë; vajra esenciale; shampone; balsam për flokët; losione 

permanente; ngjyra të flokëve; pasta për dhëmbë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/544 

(220) 26/04/2017 

(731) PHC CO., LTD. 

56, Techno sunhwan-ro 1-gil, 

Yuga-myeon, Dalseong-gun, Daegu, KR 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 12  Friksione për automjete tokësore; amortizatorë spiral për automobila; 

amortizatorë për automjete; frena për automjete; disqe të frenimit për automjete; jastëk 

(gutne) frenimi për automobila; kutitë e ndërruesit të shpejtësive për automjetet tokësore; 

ingranazhe (dhëmbëzor) reduktuese për automjete tokësore; motorë për automjete tokësore; 

lidhës për automjete tokësore; ndërrues i shpejtësive (transmision) për automjete tokësore; 

automjete  lëvizëse në tokë, ajër, ujë dhe hekurudhë; dyer për automobila; trupa (korniza) të 

automobilave; shasi të automobilave; mbrojtës të diellit të përshtatura për dritaret e 

automobilave; kapak për automobila (kapak për motorët e automobilave); pajisje të sigurisë 

me natyrë të pllakave nga metali ose çeliku për mjete të tregut dytësor për aplikacione për 

makina dhe kamionë që janë të vendosura në automjete për të përforcuar ose forcuar 

dorezat e derës; leva (shul) për dyer të automjeteve; drynjë për dyer të automjeteve; sisteme 

të kontrollimit manuale, elektrike dhe elektronike të dritareve për automjete; mbrojtës të 

dyerve për automobila.  
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(210) KS/M/ 2017/550 

(220) 27/04/2017 

(731) “PECB Group inc” 

“PECB Group inc”Branch in Kosovo 

Isa Kastrati, Nr.95a, KS 

(591) E kuqe E bardhë 

(740)  Korab Rexhepi Invicta LLC Nëna 

Terezë 30 D, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i biznesit; Funksionet e zyrës. 

Advertising; business management; business administration; office functions  

41  Arsimi; Sigurimi i trajnimeve; Argëtim; Aktivitete sportive dhe kulturore. 

Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe projektet që lidhen me 

to;Analiza industriale dhe shërbime kërkimore;Projektimi dhe zhvillimi i pajisjeve dhe 

programeve kompjuterike. Scientific and technological services and research and design 

relating thereto;industrial analysis and research services;design and development of 

computer hardware and software  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/551 

(220) 27/04/2017 

(731) Yongkang Xulang Industry and Trade 

Co., Ltd. 216 MEILONG ROAD, 

XICHENG YONGKANG, ZHEJIANG, CN 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Kultivator [makina]; Kandela për motorët me djegie të brendshme; makineri 

bujqësore; Filtra për pastrimin e ajrit te ftohjes, për motorët; tehe prerëse [pjesë të 

makinave]; makina prerëse; diamant për prerjen e xhamit [pjesë të makinave]; makina për 

përgatitjen e ushqimit, elektromekanike; makina per heqjen e lëkurës; kositëse bari 

[makina]; makina për korrje; thika për makina kositëse; makina qethëse për kafshët; makina 

mbështjellëse; karburator; krike [makina]; aparate elevuese; cilindra rrotullues; makineri 

kuzhine, elektrike; dinamo; makina për përzierje; sprej për armë; tehe të sharrave rrethore si 

pjesë të makinave; hedhëse mbeturinash; Tokmak [makina]; makina për gjalpë; shtrydhëse 

frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake; mullinjë për qëllime shtëpiake, të ndryshëm nga 

ata që operohen me dorë; sharra ne forme shiriti; prerëse  [mjete të makinës]; shpues; 

trapan elektrik për mbajtje me dorë; makina paketimi; Shtyllangulës [makineri]; Makinat 

dhe aparatet për lustrim [elektrike]; Gërmues [makineri]; Makinat përzierëse; Tokmak 

[makina]; Mbjellës [makina]; Kollodoke; Makinat e përpunimit të drurit; Robotë [makina]; 

Udhëzues për makina; Doreza për makina; Lopata, mekanike; volant të makinës; Copëza 

prej lëkure për makina [përfshirë cilinder lëkure, jakë lëkure, paketim lëkure, kupë lëkure]; 

Sharra [makina]; Shkrifërikator [makina që heqin tokën]; Makinat e mbjelljes së pemëve; 
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Presa/mullinje me vaj [makineri]; aparatura per gozhdim pneumatike; Aparat për saldim me 

gaz; aparate per heqjen e lekures se frutave  [makina]; Pistone për cilindra; Pompa [pjesë te 

makinave, motorëve ose makinave]; Pompa [makina]; Makina larëse [lavanderi]; Unaza 

pistoni; Makina per ngjyrosje; Pompa lubrifikuese; Vibratorët e betonit; Miksera betoni 

[makina]; Instalimet e shkarkimit të pluhurit për qëllime pastrimi; Aparat larës; Gërshërë, 

elektrike; Pistoleta per ngjites, elektrike; Trapan elektrik qe operohet me duar; Terheqes 

elektrik; Makineri dhe aparate për pastrim, elektrike; Aparat prerës elektrik per harqe; 

Makinat e saldimit, elektrike; Aparat elektrik saldimi; Mulli elektrik; Çekiçë elektrikë; 

Pastruesit me vakum; Makina për prerjen e gurëve me dimensione; Makinat e përpunimit të 

gureve; Makinat e minierave; Gurethyes  [pjesë te makinave]; Mullinj  [makina]; Pompa 

centrifugale; Mullinj centrifugale; Makinat e ajrit të kompresuar; Pompa të ajrit të 

kompresuar; Presa per shporta; Makina per lyerje; Disintegratore; Grirese te mishit 

[makina]; Makinat suvatuese të kombinuara; Makina manovruese, automatike 

[manipuluese]; Preres barerash  [makina]; Aparate dore për ngarkim dhe shkarkim; 

Lustruesit e këndit; çikrik; Vinça ngritës; Torno  [mjetet e makinës]; Makinat e përpunimit 

të metaleve; Makina për prerjen e çelikut për armaturë; Pjesët per shpim [pjesë te 

makinave]; Sharra zingjirore; Tavolinë sharra [pjesë te makinave]; Tehe te sharrave [pjesë 

te makinave]; Makinat e gdhendjes; Vegla bujqësore të ndryshme nga ato qe operohen me 

dorë; Mjete per mbajtje me dorë, te ndryshme nga ato qe operohen me dorë; Mjete 

pneumatike që mbahen me dorë; Përpunuesit e ushqimit, elektrik; Motorino per makina dhe 

motore; Mbështjellësit për motorët dhe makinat; Lavatrice me presion të lartë; Makinat e 

fryrjes; Makina gërryerëse; Makina bluarse; Makina që lëvizin tokën; Makina per 

zhvoshjen e misrit dhe drithrave; Makinat e spërkatjes; Brushat e karbonit [elektriciteti]; 

Makina pune me rrota; Kushineta [pjesë te makinave]; Makina për fshirje të rrugëve, 

vetëlëvizëse; Pajisje elektrike per pastrimin e tubacionit (pajisje per pastrimin e 

kanalizimit).  

8  Gershere; Vegla bujqësore, qe operohen me dorë; Dalta; Dalta konkave [mjete dore]; 

Thika per perime; Zdrukth; Boshte per zdrukth; Tehe per zdrukth; Pena per gdhendje; 

Zhveshes telash (mjete dore); Gërshërë; Gërshërë per leshin (qimet) për kafshët 

[instrumente te dorës]; Morsa; Vegla kopshti, qe operohen me dorë; Tokmak per dheun 

[mjete dore]; Darë; Krik per ngritje, qe operohen me dorë; Pompa dore; Pompat (Dore ---); 

Vegla dore, qe operohen me dorë; Korniz per sharra dore; Ekspandues, [mjete dore]; Cikrik 

[mjete dore]; Leva; Boshte; Shiringa për spërkatjen e insekticideve; Spërkatësit e 

insekticideve [mjete dore]; Vjeles frutash [mjete dore]; Perdaf [kopshtari]; Hekur [mjete të 

dorës jo elektrike]; Gur zmeril [mjete dore]; Instrumente abradimi [instrumente dore]; 

Instrumentet per mprehjen e teheve; Turjela; Gerryes [mjete dore]; Rubineta [mjete dore]; 

Lima gerryerese zmerili; Lima zmerili; Lima per gjilpera; Sharra per shabllone; Darë; 

Pinca; Maja shpuese [pjesë të veglave të dorës]; Gozhdues [mjete dore]; çekan gozhdues 

[mjete dore]; Lopata [mjete dore]; Shati [mjete dore]; Lima [vegla]; çekan shpues; çekan 

[mjete dore]; Vegla per gdhendje [mjete dore]; Trapan gdhendes; hapes kanaqesh jo 

elektrike; Heqës gozhdash, qe operohet me dorë; Trapan dore, qe operohet me dore; Tehe te 

sharrave [pjesët e veglave të dorës]; Kaçavida; Preres filetature [mjete dore].   

9  Fotometra; Mikrometra; Diodat qe emetojne dritë [LED]; Konvertor, elektrike; 

Transformatorët [energjia elektrike]; Bateritë diellore; Helmeta mbrojtëse; Busullat 

drejtuese; Vizore [instrumente matëse]; Mburoja mbrojtëse per fytyrën e punëtoreve; 

Detektorë; Ndërprerësit e rrymës; Instrumentet azimuth; Shufrat [instrumente matëse]; 
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Nivele [instrumente për përcaktimin e horizontalitetit]; Ujëmatës; Matës benzine; Aparat 

matës të presionit; Instrumentet matëse; Telemetra; Aparat matës të distancës; Instrumentet 

matëse; Aparate dhe instrumente vezhgimi; Nivelator topografesh; Instrument udhëzues me 

lazer; Mates gazi; Kondensator; Ampermeter; Nderpreres, elektrik; Bateritë, elektrike; 

Pajisjet matëse, elektrike; Materialet për rrjetin elektrik [telat, kabllot]; Tela elektrike; 

Kabllo elektrike; Kyçes, elektrik; Materiali i karbonit; Peshore; Teodolitët; Aparatet dhe 

instrumentet e peshimit; Metra; Kontrollues voltazhi; Njehsor rrotullues; Invertorët 

[elektriciteti]; Matesa; Kolektore, elektrik; Altimetrat; Gazometra [instrumente matëse]; 

Priza, fole dhe kontakte te tjera [lidhje elektrike]; Furçë karboni  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/552 

(220) 27/04/2017 

(731) Yongkang Xulang Industry and Trade 

Co., Ltd. 216 MEILONG ROAD, 

XICHENG YONGKANG, ZHEJIANG, CN 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Kultivator [makina]; Kandela për motorët me djegie të brendshme; makineri 

bujqësore; Filtra për pastrimin e ajrit te ftohjes, për motorët; tehe prerëse [pjesë të 

makinave]; makina prerëse; diamant për prerjen e xhamit [pjesë të makinave]; makina për 

përgatitjen e ushqimit, elektromekanike; makina per heqjen e lëkurës; kositëse bari 

[makina]; makina për korrje; thika për makina kositëse; makina qethëse për kafshët; makina 

mbështjellëse; karburator; krike [makina]; aparate elevuese; cilindra rrotullues; makineri 

kuzhine, elektrike; dinamo; makina për përzierje; sprej për armë; tehe të sharrave rrethore si 

pjesë të makinave; hedhëse mbeturinash; Tokmak [makina]; makina për gjalpë; shtrydhëse 

frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake; mullinjë për qëllime shtëpiake, të ndryshëm nga 

ata që operohen me dorë; sharra ne forme shiriti; prerëse  [mjete të makinës]; shpues; 

trapan elektrik për mbajtje me dorë; makina paketimi; Shtyllangulës [makineri]; Makinat 

dhe aparatet për lustrim [elektrike]; Gërmues [makineri]; Makinat përzierëse; Tokmak 

[makina]; Mbjellës [makina]; Kollodoke; Makinat e përpunimit të drurit; Robotë [makina]; 

Udhëzues për makina; Doreza për makina; Lopata, mekanike; volant të makinës; Copëza 

prej lëkure për makina [përfshirë cilinder lëkure, jakë lëkure, paketim lëkure, kupë lëkure]; 

Sharra [makina]; Shkrifërikator [makina që heqin tokën]; Makinat e mbjelljes së pemëve; 

Presa/mullinje me vaj [makineri]; aparatura per gozhdim pneumatike; Aparat për saldim me 

gaz; aparate per heqjen e lekures se frutave  [makina]; Pistone për cilindra; Pompa [pjesë te 

makinave, motorëve ose makinave]; Pompa [makina]; Makina larëse [lavanderi]; Unaza 

pistoni; Makina per ngjyrosje; Pompa lubrifikuese; Vibratorët e betonit; Miksera betoni 

[makina]; Instalimet e shkarkimit të pluhurit për qëllime pastrimi; Aparat larës; Gërshërë, 

elektrike; Pistoleta per ngjites, elektrike; Trapan elektrik qe operohet me duar; Terheqes 

elektrik; Makineri dhe aparate për pastrim, elektrike; Aparat prerës elektrik per harqe; 

Makinat e saldimit, elektrike; Aparat elektrik saldimi; Mulli elektrik; Çekiçë elektrikë; 

Pastruesit me vakum; Makina për prerjen e gurëve me dimensione; Makinat e përpunimit të 

gureve; Makinat e minierave; Gurethyes  [pjesë te makinave]; Mullinj  [makina]; Pompa 

centrifugale; Mullinj centrifugale; Makinat e ajrit të kompresuar; Pompa të ajrit të 
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kompresuar; Presa per shporta; Makina per lyerje; Disintegratore; Grirese te mishit 

[makina]; Makinat suvatuese të kombinuara; Makina manovruese, automatike 

[manipuluese]; Preres barerash  [makina]; Aparate dore për ngarkim dhe shkarkim; 

Lustruesit e këndit; çikrik; Vinça ngritës; Torno  [mjetet e makinës]; Makinat e përpunimit 

të metaleve; Makina për prerjen e çelikut për armaturë; Pjesët per shpim [pjesë te 

makinave]; Sharra zingjirore; Tavolinë sharra [pjesë te makinave]; Tehe te sharrave [pjesë 

te makinave]; Makinat e gdhendjes; Vegla bujqësore të ndryshme nga ato qe operohen me 

dorë; Mjete per mbajtje me dorë, te ndryshme nga ato qe operohen me dorë; Mjete 

pneumatike që mbahen me dorë; Përpunuesit e ushqimit, elektrik; Motorino per makina dhe 

motore; Mbështjellësit për motorët dhe makinat; Lavatrice me presion të lartë; Makinat e 

fryrjes; Makina gërryerëse; Makina bluarse; Makina që lëvizin tokën; Makina per 

zhvoshjen e misrit dhe drithrave; Makinat e spërkatjes; Brushat e karbonit [elektriciteti]; 

Makina pune me rrota; Kushineta [pjesë te makinave]; Makina për  

fshirje të rrugëve, vetëlëvizëse; Pajisje elektrike per pastrimin e tubacionit (pajisje per 

pastrimin e kanalizimit).  

8  Gershere; Vegla bujqësore, qe operohen me dorë; Dalta; Dalta konkave [mjete dore]; 

Thika per perime; Zdrukth; Boshte per zdrukth; Tehe per zdrukth; Pena per gdhendje; 

Zhveshes telash (mjete dore); Gërshërë; Gërshërë per leshin (qimet) për kafshët 

[instrumente te dorës]; Morsa; Vegla kopshti, qe operohen me dorë; Tokmak per dheun 

[mjete dore]; Darë; Krik per ngritje, qe operohen me dorë; Pompa dore; Pompat (Dore ---); 

Vegla dore, qe operohen me dorë; Korniz per sharra dore; Ekspandues, [mjete dore]; Cikrik 

[mjete dore]; Leva; Boshte; Shiringa për spërkatjen e insekticideve; Spërkatësit e 

insekticideve [mjete dore]; Vjeles frutash [mjete dore]; Perdaf [kopshtari]; Hekur [mjete të 

dorës jo elektrike]; Gur zmeril [mjete dore]; Instrumente abradimi [instrumente dore]; 

Instrumentet per mprehjen e teheve; Turjela; Gerryes [mjete dore]; Rubineta [mjete dore]; 

Lima gerryerese zmerili; Lima zmerili; Lima per gjilpera; Sharra per shabllone; Darë; 

Pinca; Maja shpuese [pjesë të veglave të dorës]; Gozhdues [mjete dore]; çekan gozhdues 

[mjete dore]; Lopata [mjete dore]; Shati [mjete dore]; Lima [vegla]; çekan shpues; çekan 

[mjete dore]; Vegla per gdhendje [mjete dore]; Trapan gdhendes; hapes kanaqesh jo 

elektrike; Heqës gozhdash, qe operohet me dorë; Trapan dore, qe operohet me dore; Tehe te 

sharrave [pjesët e veglave të dorës]; Kaçavida; Preres filetature [mjete dore].   

9  Fotometra;Mikrometra;Diodat qe emetojne dritë [LED];Konvertor, 

elektrike;Transformatorët [energjia elektrike];Bateritë diellore;Helmeta mbrojtëse;Busullat 

drejtuese;Vizore [instrumente matëse];Mburoja mbrojtëse per fytyrën e 

punëtoreve;Detektorë;Ndërprerësit e rrymës;Instrumentet azimuth;Shufrat [instrumente 

matëse];Nivele [instrumente për përcaktimin e horizontalitetit];Ujëmatës;Matës 

benzine;Aparat matës të presionit;Instrumentet matëse;Telemetra;Aparat matës të 

distancës;Instrumentet matëse;Aparate dhe instrumente vezhgimi;Nivelator 

topografesh;Instrument udhëzues me lazer;Mates 

gazi;Kondensator;Ampermeter;Nderpreres, elektrik;Bateritë, elektrike;Pajisjet matëse, 

elektrike;Materialet për rrjetin elektrik [telat, kabllot];Tela elektrike;Kabllo 

elektrike;Kyçes, elektrik;Materiali i karbonit;Peshore;Teodolitët;Aparatet dhe instrumentet 

e peshimit;Metra;Kontrollues voltazhi;Njehsor rrotullues;Invertorët 

[elektriciteti];Matesa;Kolektore, elektrik;Altimetrat;Gazometra [instrumente matëse];Priza, 

fole dhe kontakte te tjera [lidhje elektrike];Furçë karboni.  
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(210) KS/M/ 2017/553 

(220) 27/04/2017 

(731) Yongkang Xulang Industry and Trade 

Co., Ltd. 216 MEILONG ROAD, 

XICHENG YONGKANG, ZHEJIANG, CN 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Kultivator [makina]; Kandela për motorët me djegie të brendshme; makineri 

bujqësore; Filtra për pastrimin e ajrit te ftohjes, për motorët; tehe prerëse [pjesë të 

makinave]; makina prerëse; diamant për prerjen e xhamit [pjesë të makinave]; makina për 

përgatitjen e ushqimit, elektromekanike; makina per heqjen e lëkurës; kositëse bari 

[makina]; makina për korrje; thika për makina kositëse; makina qethëse për kafshët; makina 

mbështjellëse; karburator; krike [makina]; aparate elevuese; cilindra rrotullues; makineri 

kuzhine, elektrike; dinamo; makina për përzierje; sprej për armë; tehe të sharrave rrethore si 

pjesë të makinave; hedhëse mbeturinash; Tokmak [makina]; makina për gjalpë; shtrydhëse 

frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake; mullinjë për qëllime shtëpiake, të ndryshëm nga 

ata që operohen me dorë; sharra ne forme shiriti; prerëse  [mjete të makinës]; shpues; 

trapan elektrik për mbajtje me dorë; makina paketimi; Shtyllangulës [makineri]; Makinat 

dhe aparatet për lustrim [elektrike]; Gërmues [makineri]; Makinat përzierëse; Tokmak 

[makina]; Mbjellës [makina]; Kollodoke; Makinat e përpunimit të drurit; Robotë [makina]; 

Udhëzues për makina; Doreza për makina; Lopata, mekanike; volant të makinës; Copëza 

prej lëkure për makina [përfshirë cilinder lëkure, jakë lëkure, paketim lëkure, kupë lëkure]; 

Sharra [makina]; Shkrifërikator [makina që heqin tokën]; Makinat e mbjelljes së pemëve; 

Presa/mullinje me vaj [makineri]; aparatura per gozhdim pneumatike; Aparat për saldim me 

gaz; aparate per heqjen e lekures se frutave  [makina]; Pistone për cilindra; Pompa [pjesë te 

makinave, motorëve ose makinave]; Pompa [makina]; Makina larëse [lavanderi]; Unaza 

pistoni; Makina per ngjyrosje; Pompa lubrifikuese; Vibratorët e betonit; Miksera betoni 

[makina]; Instalimet e shkarkimit të pluhurit për qëllime pastrimi; Aparat larës; Gërshërë, 

elektrike; Pistoleta per ngjites, elektrike; Trapan elektrik qe operohet me duar; Terheqes 

elektrik; Makineri dhe aparate për pastrim, elektrike; Aparat prerës elektrik per harqe; 

Makinat e saldimit, elektrike; Aparat elektrik saldimi; Mulli elektrik; Çekiçë elektrikë; 

Pastruesit me vakum; Makina për prerjen e gurëve me dimensione; Makinat e përpunimit të 

gureve; Makinat e minierave; Gurethyes  [pjesë te makinave]; Mullinj  [makina]; Pompa 

centrifugale; Mullinj centrifugale; Makinat e ajrit të kompresuar; Pompa të ajrit të 

kompresuar; Presa per shporta; Makina per lyerje; Disintegratore; Grirese te mishit 

[makina]; Makinat suvatuese të kombinuara; Makina manovruese, automatike 

[manipuluese]; Preres barerash  [makina]; Aparate dore për ngarkim dhe shkarkim; 

Lustruesit e këndit; çikrik; Vinça ngritës; Torno  [mjetet e makinës]; Makinat e përpunimit 

të metaleve; Makina për prerjen e çelikut për armaturë; Pjesët per shpim [pjesë te 

makinave]; Sharra zingjirore; Tavolinë sharra [pjesë te makinave]; Tehe te sharrave [pjesë 

te makinave]; Makinat e gdhendjes; Vegla bujqësore të ndryshme nga ato qe operohen me 

dorë; Mjete per mbajtje me dorë, te ndryshme nga ato qe operohen me dorë; Mjete 

pneumatike që mbahen me dorë; Përpunuesit e ushqimit, elektrik; Motorino per makina dhe 

motore; Mbështjellësit për motorët dhe makinat; Lavatrice me presion të lartë; Makinat e 
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fryrjes; Makina gërryerëse; Makina bluarse; Makina që lëvizin tokën; Makina per 

zhvoshjen e misrit dhe drithrave; Makinat e spërkatjes; Brushat e karbonit [elektriciteti]; 

Makina pune me rrota; Kushineta [pjesë te makinave]; Makina për  

fshirje të rrugëve, vetëlëvizëse; Pajisje elektrike per pastrimin e tubacionit (pajisje per 

pastrimin e kanalizimit).  

8  Gershere; Vegla bujqësore, qe operohen me dorë; Dalta; Dalta konkave [mjete dore]; 

Thika per perime; Zdrukth; Boshte per zdrukth; Tehe per zdrukth; Pena per gdhendje; 

Zhveshes telash (mjete dore); Gërshërë; Gërshërë per leshin (qimet) për kafshët 

[instrumente te dorës]; Morsa; Vegla kopshti, qe operohen me dorë; Tokmak per dheun 

[mjete dore]; Darë; Krik per ngritje, qe operohen me dorë; Pompa dore; Pompat (Dore ---); 

Vegla dore, qe operohen me dorë; Korniz per sharra dore; Ekspandues, [mjete dore]; Cikrik 

[mjete dore]; Leva; Boshte; Shiringa për spërkatjen e insekticideve; Spërkatësit e 

insekticideve [mjete dore]; Vjeles frutash [mjete dore]; Perdaf [kopshtari]; Hekur [mjete të 

dorës jo elektrike]; Gur zmeril [mjete dore]; Instrumente abradimi [instrumente dore]; 

Instrumentet per mprehjen e teheve; Turjela; Gerryes [mjete dore]; Rubineta [mjete dore]; 

Lima gerryerese zmerili; Lima zmerili; Lima per gjilpera; Sharra per shabllone; Darë; 

Pinca; Maja shpuese [pjesë të veglave të dorës]; Gozhdues [mjete dore]; çekan gozhdues 

[mjete dore]; Lopata [mjete dore]; Shati [mjete dore]; Lima [vegla]; çekan shpues; çekan 

[mjete dore]; Vegla per gdhendje [mjete dore]; Trapan gdhendes; hapes kanaqesh jo 

elektrike; Heqës gozhdash, qe operohet me dorë; Trapan dore, qe operohet me dore; Tehe te 

sharrave [pjesët e veglave të dorës]; Kaçavida; Preres filetature [mjete dore].   

9  Fotometra;Mikrometra;Diodat qe emetojne dritë [LED];Konvertor, 

elektrike;Transformatorët [energjia elektrike];Bateritë diellore;Helmeta mbrojtëse;Busullat 

drejtuese;Vizore [instrumente matëse];Mburoja mbrojtëse per fytyrën e 

punëtoreve;Detektorë;Ndërprerësit e rrymës;Instrumentet azimuth;Shufrat [instrumente 

matëse];Nivele [instrumente për përcaktimin e horizontalitetit];Ujëmatës;Matës 

benzine;Aparat matës të presionit;Instrumentet matëse;Telemetra;Aparat matës të 

distancës;Instrumentet matëse;Aparate dhe instrumente vezhgimi;Nivelator 

topografesh;Instrument udhëzues me lazer;Mates 

gazi;Kondensator;Ampermeter;Nderpreres, elektrik;Bateritë, elektrike;Pajisjet matëse, 

elektrike;Materialet për rrjetin elektrik [telat, kabllot];Tela elektrike;Kabllo 

elektrike;Kyçes, elektrik;Materiali i karbonit;Peshore;Teodolitët;Aparatet dhe instrumentet 

e peshimit;Metra;Kontrollues voltazhi;Njehsor rrotullues;Invertorët 

[elektriciteti];Matesa;Kolektore, elektrik;Altimetrat;Gazometra [instrumente matëse];Priza, 

fole dhe kontakte te tjera [lidhje elektrike];Furçë karboni.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/554 

(220) 27/04/2017 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(591) E kuqe, e verdhë, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/555 

(220) 27/04/2017 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(591) E kaltër, e kuqe, e verdhë, e bardhë, e 

zezë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/556 

(220) 27/04/2017 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(591) E gjelbër, e verdhë, e kaltër, ngjyrë 

kafe, ngjyrë hiri, e bardhë, e zezë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

(540)   
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(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjar  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/557 

(220) 27/04/2017 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

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

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/558 

(220) 27/04/2017 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

E kuqe, e verdhë, e bardhë, e zezë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/559 

(220) 27/04/2017 

(731) Tsvetan Stefanov Lukanov 

Ob. Botevgrad, gr. Botevgrad, 

Ul. 6ti Septemvri No. 13, Sofia district, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Bateri, elektrike; makina për përgatitjen e pijeve, elektro-mekanike; blender, 

elektrik, për qëllime shtëpijake; makina për prerje të bukës; kompresorë për frigoriferë; 

makina për larej enësh të përshtatura për montim; makina larëse; lavatriqe të përshtatura 

për montim; makina tharëse; makina mishi; processor ushqimi, elektrik; presë frutash, 

elektrike, për qëlime shtëpijake; mulli  (bluajtës), elektrik, për qëllime shtëpijake; gërshërë, 

elektrike; makina për qepje; deponues mbejtesh  (makina);  deponues mbetjesh i 

përshtatshëm për montim; makina shpimi, elektrike.  

11  Aspirator për kuzhinë; aspirator kuzhine i përshtatshëm për montim; pijanuara të 

përshtashme për montim, gazi dhe elektrike; makina për kafe, elektrike; paisje për nxehje; 

radiatorë (nxehje), elektrik; tosterë; fura (soba) të përshtatshme për montim; frigorifer të 

përshtatsëm për montim; fura (soba) të përshtatshme për montim, gazi me gril, elektrike, 

ose grile gazi; zgara; zgara të përshtatshme për montim, elektrike; tiganë, elektrik; boilerë, 

elektrik dhe gazi; gatues me presion (autoklav), elektrik; mjete shtëpijake për gatim, 

elektrike; furnela, elektrike; fura mikrovalësh; fura mikrovalësh të përshtatura për montim; 

aparate dhe makina për ftohje; aparate dhe makina për ftohje të përshtatshme për montim; 

mjete dhe instalime për ftohje të përshtatshme për montim; ftohës-ngrirës të përshtatshëm 

për montim; lavaman kuzhine i përshtatshëm për montim; tharës flokësh; tavë (rosterë) për 

kafe; tavë (rosterë) frutash; çepe për tuba uji.  
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(210) KS/M/ 2017/563 

(220) 28/04/2017 

(731) Bahlsen GmbH & Co. KG,  

Podbielskistrasse 11, 30163 Hannover, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  LEIBNIZ 

 

 
     

 

(511) 29  Mish; peshk; shpendë; kafshë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta të ngrira; fruta të 

ruajtura; fruta të thata; fruta të gatuara; perime të ngrira; perime të ruajtura; perime të thata; 

perime të gatuara; xhelatinë; reçel; kompot; vezë; qumësht; produktet e qumështit; vajra 

ushqimore; yndyra ushqimore; ushqime me patate të skuqura; rrush i thatë; arra të thata; 

arra të pjekura; arra të kripura; arra me erëza; fruta të thata; xhelatinë (rriska buke); kos; 

produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit  

30  Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; miell palme; zëvendësuesit e kafesë; miell; 

përgatitjet e bëra nga drithërat; bukë; pastë; ëmbëlsira; akuj; mjaltë; melasë; maja; pluhur 

për pjekje; kripë; mustardë; uthull; salca (erëza); erëza; akull; cookies ( biskota të bëra nga 

mielli i trash) ; biskota aperitiv (biskota me përmbajtje alkooli për stimulim oreksi); rolled 

wafers (vafel me formë cilindrike të mbushura) ( biskota); tortë; çokollatë; produkte me 

çokollatë; shufër çokollate; pralina; ëmbëlsira prej sheqeri ; sheqerka; marzipan; produkte 

ushqimore të shtrydhura të bëra nga gruri; produkte ushqimore të shtrydhura të bëra nga 

orizi; produkte ushqimore të shtrydhura të bëra nga misri;  produke të fryra me përbërje 

prej  misri; vafel  

41  Argëtim; aktivitete sportive; aktivitete kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2017/565 

(220) 02/05/2017 

(731) Dunhill Tabacco of London Limited 

Global House 4 temple Place London WR 

PG, UK 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues 

të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak; 

shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për duhan, tub për cigare, filtra për cigare; makina 

gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan; 

cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produkte nga duhani të cilat ngrohen; pajisje 

elektronike dhe pjesë për to të cilat shërbejnë për ngrohjen e cigares ose duhanit  
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(210) KS/M/ 2017/566 

(220) 02/05/2017 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza 

Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  WILD SIDE 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për larje dhe substancat tjera për larje rrobash;preparate për pastrimin, 

kujdesin, trajtimin dhe zbukurimin e pëlhurave;zbutës të pëlhurave, përmirësues të 

pëlhurave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/567 

(220) 02/05/2017 

(731) Nelba S.A.M c/- PO BOX 1302,  

Mooloolaba, Queensland, 4557, AU 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  SILA 

 

 
     

 

(511) 5  Shtesa dietike ushqimore; Shtesa të proteinave dietike; Shtesa dietike; Pije 

energjike (shtesa dietike); Shtesat te ushqimit (shtesa dietike); Shtesa ushqimore minerale; 

Preparate minerale për përdorim si shtesa për pirje me ujë; Shtesa ushqimore; Komponimet 

e bimëve për përdorim si shtesa dietike (medicinale); Ekstrakte bimore (shtesa dietike); 

Shtesat (elemente ne gjurmë) për produktet ushqimore për konsum njerëzor; Shttesa të 

vitaminave; Pije me vitamina; Pluhurat zëvendësues të vakteve ushqimore; Zëvendësime te 

vakteve ushqimore  

32  Pije zëvendësuese të elektroliteve për qëllime të përgjithshme dhe sportive; Pijet 

izotonike; Pijet jo alkoolike (përveç birrës jo-alkoolike); Preparatet për të bërë pije; Pije 

sportive të pasuruara me proteina; Pije sportive (pa ilaçe).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/583 

(220) 05/05/2017 

(731) IPEK ZUCCACIYE ITHALAT 

IHRACAT SANAYI VE TICARET 

LIMITED Istoç Ticaret Merkezi Ze Plaza Z 

Blok No: 1-2-3 Bagcılar, Istanbul, TR 

(591) E kuqe dhe e bardhë   

(740)  Arben Avdiu, Ana SH.P.K.  

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; brushat, përveç 

brushave të bojës; materialet për krijimin e brushave; artikujt për qellim pastrimi; qelqi i 

përpunuar ose gjysmë i përpunuar, përveç qelqit (xhamit) që përdoret në ndërtimtari; 
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qelqet, enët prej porcelani dhe argjile.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/584 

(220) 05/05/2017 

(731) RADENSKA, družba za polnitev 

mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, 

d.o.o. Boračeva 37 9252 Radenci, SI 

(591) Gjelbër, kuq, bardhë, gjelbër e lehtë 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

     

 

(511) 30  Çaj i ftohtë, çaj i ftohtë me shurupe të frutave;çaji;pijet me bazë çaji;pijet me bazë 

çokollate;kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme;mielli dhe përgatitjet e punuara 

nga drithi, buka, brumë dhe ëmbëlsira, akujt;mjaltë, melasë, shurupet;tharmi;pluhur për 

pjekje;kripë, mustardë;uthullë, salcat (mëlmesa), erëza;akulli.  

32  Ujërat e tryezës;ujë për pije;ujë i gazuar, ujë i burimit;ujë mineral;ujërat e 

gazuar;limonadat;pije të aromatizuera me bazë të ujit mineral, ujë për pije,  ujë i tryezës, 

ujë i gazuar, uji i burimit, uji me dyoksid karboni dhe fruta apo ekstrakte të frutave;pijet e 

aromatizuar me fruta;lëngjet e frutave;nektarët;pijet jo-alkoolike;shurupet dhe preparatet 

tjera për përgatitjen e pijeve pa alkool;birrat, përzierjet e birrës së ndritshme dhe të 

errët;birrat  pa alkool;birrat me pak kalori dhe me pak alkool;pijet e hopit;përzierjet e birrës 

dhe lëngjeve te frutave, ekstrakteve te frutave dhe/ose pijet e aromatizuera me 

frute;përzireja e birrës dhe limonadës (shandi);përzierja e birrës dhe e pijeve jo-alkoolike, 

përveç pijeve që përmbajnë kafe.  

39  Mbushja dhe  paketimi i pijeve, në veçanti e ujit mineral, ujit për pije, ujit të tryezës, 

ujit të gazuar, pijeve pa alkool, lëngjeve, përzierjeve  të lëngjeve dhe birrave, pijeve të 

përziera me birrë, birrave të të gjitha llojeve dhe pijeve alkoolike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/586 

(220) 05/05/2017 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(591) E kaltër, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie;aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit;aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve;transportues të dhënash 
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magnetike, disqe regjistrimi;makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë;kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna;aparate për të fikur zjarrin.  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur;artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera;zbukurime për pemët e Krishtlindjes.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/587 

(220) 05/05/2017 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(591) E verdhë, e zezë, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/588 

(220) 05/05/2017 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

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

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 
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vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/589 

(220) 05/05/2017 

(731) Carnegie Mellon University 

5000 Forbes Avenue, Pittsburgh, 

Pennsylvania 15213, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  CERT 

 

 
     

 

(511) 16  Publikime të printuara, domethënë, këshillime, buletine, përmbledhje lajmesh, 

këshilla teknike dhe udhëzues, të gjitha në lëmin e sigurisë së informacioneve të ruajtura në 

kompjuter.  

41  Shërbime arsimimi, domethënë, udhëheqje seminaresh, takime teknike, konferenca, dhe 

puntori (workshop), të gjitha në lëmin e sigurisë së informacioneve të ruajtura në 

kompjuter.  

42  Shërbime konsultative, domethënë, ofrim asistence dhe këshillime teknike dhe 

mbështetje në lëmin e sigurisë së informacioneve të ruajtura në kompjuter; shërbime 

kompojuteri, domethënë, mirëmbajtje dhe sigurim on line, të distribuimit elektronik të 

listave postare (maileve), këshillimeve, buletinëve, dhe përmbledhjeve të lajmeve në lëmin 

e sigurisë së informacioneve të ruajtura në kompjuter.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/590 

(220) 05/05/2017 

(731) N.V. Nutricia Eerste Stationsstraat 

186, 2712 HM Zoetermeer, NL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  NUTRICIA 

 

 
     

 

(511) 5  Ushqim për qëllime të veçanta mjekësore; substanca dietike të përshtatura për 

përdorim mjekësor; ushqim për bebe, foshnja dhe invalidë; ushqim për bebe me nevoja të 

veçanta ushqyese; qumësht për bebe dhe foshjne; pluhur qumështi për bebe dhe foshnje; 

shtesa dietike ushqyese për përdorim mjekësor; produkete ushqyese për përdorim mjekësor; 

preparate vitaminash; gjëra ushqimore dhe pije për shtatzëna dhe gratë që ushqejnë me gji, 

për përdorim mjekësor; shtesa ushqimore dhe vitamina dhe preparate minerale për gra para, 

gjatë dhe pas shtatzanisë, për përdorim mjekësor; ujëra vitaminoz; pije vitaminoze; pije me 

shtesa vitaminoze; ushqim bebesh i bërë nga drithrat (ceraliet); shtesa vitaminoze.  

29  Qumësht dhe produkte qumështi; pluhur qumështi; vakte të përgatitura për fëmije që 

sapo kanë ecur që përmbajnë kryesisht mish, peshk, shpendë, ose perime; ushqime të ngrira 
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ose të vet të përgatitura që përmbajnë kryesisht mish, peshk, shpendë, ose perime; ushqime 

snack (meze e lehtë) që kryesisht përmbajnë fruta dhe lajthi; ushqime snack me bazë 

frutash; fruta dhe gjalpë kikirikash i përzier me ushqime snack (meze); jogurt; salca 

mollësh; ushqime meze (snack) me bazë jogurti; ushqim organik meze (snack) me bazë 

jogurti; ushqim meze (snack) me bazë qumështi me fruta, perime dhe kokos për bebe dhe 

fëmijë, me përjashtim të akullores, qumështit të ngrirë dhe jogurtëve të ngrirë; pije jogurti; 

meze (snack) jogurti dhe frutave të tharë dhe të ngrirë; pemë dhe perime të thara-ngrira në 

formë të çipseve; pure frutsh; qumësht; qumësht i aromatizuar; ushqim meze (snack) me 

bazë organike-frutash; ushqim meze (snack) me bazë organike-perimesh; qumësht për 

shtazana, që tajojnë qumësht dhe ata që ushqejne me gji.  

30  Ceralie (drithëra) dhe përgatitje nga ceraliet; kafjall nga ceraliet; shufra ceralies; muesli 

(fruta); ushqim meze, me bazë cerealesh (drithra); ushqim meze, me bazë orizi; biskota.  

32  Pije të pasuruara me shtesa minerale (të cilat nuk janë për përdorim mjekësor); pije të 

pasuruara me shtesa vitaminash (jo për përdorim mjekësor); ujëra mineral; pije jo alkoolike 

të pasuruara me minerale; ujëra të aromatizuar; pije frutash  dhe lëngje frutash; pije 

perimesh dhe lëngje perimesh.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/596 

(220) 10/05/2017 

(731) British American Tobacco (Brands) 

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)  SILK 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare;duhan, i papërpunuar ose i përpunuar;produkte nga duhani;zëvendësues të 

duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë);cigare, cigarillos, 

çakmak;shkrepsa;produkte për duhanpirës;letër për duhan, tub për cigare, filtra për 

cigare;makina gjepi për mbështjelljen e cigareve;makina dore për mbushjen e tubeve nga 

letra me duhan;cigare elektrike;lëng për cigare elektrike;produkte nga duhani të cilat 

ngrohen;pajisje elektronike dhe pjesë për to të cilat shërbejnë për ngrohjen e cigares ose 

duhanit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/598 

(220) 10/05/2017 

(731) HELLENICA COSMETIC 

PRODUCTS EXPLOITATION S.A.  

7, Chimaras str. 151 25 Maroussi,  

Athens, GR 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   
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(511) 3  Sapune, shampone, preparate për kujdes të flokëve, ngjyra për flokë, tonifikues për 

flokë, losione, produkte stilizuese, vajra, pudër tallku, pudër për makijazh, preparate për 

makijazh, kremëra bazë, kremëra për fytyrë, kremëra për trup, maskara, hijëzues të syve, 

produkte për thonjë dhe manykir, buzëkuqë, parfume, ujë kolonje, deodorant dhe 

antiperspirant, kremëra dhe xhele për rroje, preparate për nxirje, preparate kundër 

rrudhosjes, preparate kozmetike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/599 

(220) 10/05/2017 

(731) HELLENICA COSMETIC 

PRODUCTS EXPLOITATION S.A.  

7, Chimaras str. 151 25 Maroussi,  

Athens, GR 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapune, shampone, preparate për kujdes të flokëve, ngjyra për flokë, tonifikues për 

flokë, losione, produkte stilizuese, vajra, pudër tallku, pudër për makijazh, preparate për 

makijazh, kremëra bazë, kremëra për fytyrë, kremëra për trup, maskara, hijëzues të syve, 

produkte për thonjë dhe manykir, buzëkuqë, parfume, ujë kolonje, deodorant dhe 

antiperspirant, kremëra dhe xhele për rroje, preparate për nxirje, preparate kundër 

rrudhosjes, preparate kozmetike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/600 

(220) 10/05/2017 

(731) HELLENICA COSMETIC 

PRODUCTS EXPLOITATION S.A. 

7, Chimaras str. 151 25 Maroussi,  

Athens, GR 

(591) E kaltert dhe e bardh 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapune, shampone, preparate për kujdes të flokëve, ngjyra për flokë, tonifikues për 

flokë, losione, produkte stilizuese, vajra, pudër tallku, pudër për makijazh, preparate për 

makijazh, kremëra bazë, kremëra për fytyrë, kremëra për trup, maskara, hijëzues të syve, 

produkte për thonjë dhe manykir, buzëkuqë, parfume, ujë kolonje, deodorant dhe 

antiperspirant, kremëra dhe xhele për rroje, preparate për nxirje, preparate kundër 

rrudhosjes, preparate kozmetike.  
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(210) KS/M/ 2017/699 

(220) 05/06/2017 

(731) Xhelal Selimi 

“Industria e Mishit CALABRIA “ SH.P.K 

P.N. Velekincë, Gjilan, Republika e 

Kosovës, KS 

 
 

(540)   

 

     

 

(511) 29  Mishi, prodhim i produkteve te mishit – gjedheve dhe shpezeve , perpunim dhe 

konzervim i mishit  

35  Sherbimet e shitjes dhe tregtise  me pakice dhe shumice te mishit dhe produkteve te 

mishit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/700 

(220) 05/06/2017 

(731) Xhelal Selimi 

“Industria e Mishit CALABRIA “ SH.P.K 

P.N. Velekincë, Gjilan, republika e 

Kosovës, KS 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, prodhim i produkteve te mishit – gjedheve dhe shpezeve , perpunim dhe 

konzervim i mishit  

35  Sherbimet e shitjes dhe tregtise  me pakice dhe shumice te mishit dhe produkteve te 

mishit  
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(111)  20173 

(151)  23/02/2017 

(181)  13/04/2022 

(210)  KS/M/ 2008/256 

(732)  Budweiser Budvar, n.c. Karoliny 

Svetle 4 370 21 Ceske Budejovice Czech 

Republic, CZ 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Të gjitha llojet e birrava   

 

 

 

(111)  20172 

(151)  23/02/2017 

(181)  13/04/2022 

(210)  KS/M/ 2008/262 

(732)  Budweiser Budvar, n.c. Karoliny 

Svetle 4 370 21 Ceske Budejovice Czech 

Republic, CZ 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates"Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Të gjitha llojet e birrave të bardha dhe të zeza   

 

 

 

(111)  20112 

(151)  22/02/2017 

(181)  06/12/2018 

(210)  KS/M/ 2008/890 

(732)  British American Tobacco The 

Netherlands B.V. Handelsweg 53A, NL-

1181 ZA AMSTELVEEN, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

(540)  
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Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë  

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, duhan, produket të duhanit, artikuj për duhanpirës, shkrepsa, çibrita   

 

 

 

(111)  20106 

(151)  22/02/2017 

(181)  06/12/2018 

(210)  KS/M/ 2008/891 

(732)  British American Tobacco The 

Netherlands B.V. Handelsweg 53A, NL-

1181 ZA AMSTELVEEN, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë  

 
 

(540)  CAPTAIN BLACK 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, duhan, produket të duhanit, artikuj për duhanpirës, shkrepsa, çibrita   

 

 

 

(111)  20107 

(151)  22/02/2017 

(181)  06/12/2018 

(210)  KS/M/ 2008/892 

(732)  British American Tobacco The 

Netherlands B.V. Handelsweg 53A, NL-

1181 ZA AMSTELVEEN, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  CLAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, duhan, produket të duhanit, artikuj për duhanpirës, shkrepsa, çibrita   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

104 

 

 

(111)  20108 

(151)  22/02/2017 

(181)  06/12/2018 

(210)  KS/M/ 2008/894 

(732)  British American Tobacco Switzerland 

S.A. Route de France 17, Boncourt, CH2926, 

CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, duhan, produket të duhanit, artikuj për duhanpirës, shkrepsa, çibrita   

 

 

 

(111)  20218 

(151)  01/03/2017 

(181)  06/03/2022 

(210)  KS/M/ 2008/1069 

(732)  GREE ELECTRIC 

APPLIANCES,INC. OF ZHUHAI JINJI 

WEST ROAD, QIANSHAN ZHUHAI, 

GUANGDONG, CN 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Instalime të kondicionerëve të ajrit; instalim të aparateve ventiluese; ri-ngrohës të 

ajrit; radiatorë elektrik; akumulues të nxehtësisë; tharës elektrik rrobash; ventilatorë; tharës 

të ajrit; makina dhe aparate për pastrimin e ajrit; makina dhe aparate për gatim; aspiratorë 

për kuzhina; ngrohës me thëngjill, ujë apo gaz, ngrohëse elektrike uji; pllaka 

elektromagnetike; mjete gatimi; bonbolëelektrike të ujit të pijshëm; ibrikë elektrikë; 

lagështues ajri; tenxhere elektrike me presion; kondicioner ajri për vetura; sterilizues ajri; 

tharëse elektrike e flokëve; aparate avullimi; sterilizues; dollapë sterilizues; pajisje për 

transferim të nxehtësisë; ventilatorë; ngrohës uji me energji solare; pllaka elektrike të 

furnelave; ngrohës për banjo; ndezës gazi; freskues ajri; frigoriferë; furra mikrovalore; 

instalacione për pastrim të ujit; larëse enësh; pajisje pë zierjen e vezëve; paisje elektrike për 

pëgatitjen e jogurtit; sauna; thekës buke; makina elektrike për kafe; larëse elektrike e 

këmbëve; furrë furrtarësh; furrë elektrike.   
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35   Shërbime reklamimi për të tjerë, veçanerishtë, përgatitja dhe vendosja e reklamave për 

të tjerë në media të ndryshme (gazeta, radio, internet dhe mundësi të tjera); egjensi për 

import-eksport; promovimi i shitjeve të pajisjeve elektronike për të tjerët në forma të 

ndryshme (p.sh: dhurimi i pikëve për çdo blerje, shpërndarja e materialit për printim, 

shpërndarja e dhuratave, lirimet speciale si blej një merr katër dhe mundesi të tjera) si dhe 

kryerja e shitjeve të drejtpërdrejta për të tjerët; sistematizimi i informative në bazat 

kompjuterike të të dhënave; përgatitja dhe/apo koordinimi i ofertave në llogari të të tjerëve 

në proceset tenderuese; shërbime profesionale këshilldhënese komerciale; konsulencë 

profesionale biznesore; shërbimet këshilldhënëse për menaxhim biznesi; analiza të tregut 

per të tjerët; këshilldhënie në menaxhimin e stafit; kontabilitet; asistencë menaxheriale 

komerciale dhe industriale; auditim.   

37   Instalimi si dhe riparimi i pajisjeve për kondicionim të ajrit; vënia e perdeve; instalim 

dhe riparim i pajisjeve për ngrohje; instalim, mirëmbajtje dhe riparim i makinerive; instalim 

dhe riparim i pajisjeve elektrike; instalim dhe riparim i pajisjeve për ngrirje; instalim; 

mirëmbajtje dhe riparim i pajisjeve dhe mjeteve të zyrës; sigurimi dh izolimi i pajisjeve 

elektrike; pastrimi i rrobave   

 

 

 

(111)  20217 

(151)  01/03/2017 

(181)  06/03/2022 

(210)  KS/M/ 2008/1070 

(732)  GREE ELECTRIC 

APPLIANCES,INC. OF ZHUHAI JINJI 

WEST ROAD, QIANSHAN ZHUHAI, 

GUANGDONG, CN 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, letër shkrimi; letër higjenike; peshqirë letre; tabela reklamimi prej letre 

apo kartoni; fletore; gazeta; fotografi; letër për paketim; aparatë për liberlidhje (materiale 

për zyre); mjete për zyrë përveç mobileve; ngjyrë e përgatitur kineze; instrumente për 

shkrim në vula; ngjitës letre dhe për qëllime shtëpiake; mjete vizatimi dhe materiale 

vizatimi; makina shkrimi; materiale mësimore përveç makinave mësimore; modele të 

arkitekturës; kurora.   

35   shërbime reklamimi për të tjerë, veçanerishtë, përgatitja dhe vendosja e reklamave për 

të tjerë në media të ndryshme (gazeta, radio, internet dhe mundësi të tjera); egjensi për 

import-eksport; promovimi i shitjeve të pajisjeve elektronike për të tjerët në forma të 

ndryshme (p.sh: dhurimi i pikëve për çdo blerje, shpërndarja e materialit për printim, 

shpërndarja e dhuratave, lirimet speciale si blej një merr katër dhe mundesi të tjera) si dhe 

kryerja e shitjeve të drejtpërdrejta për të tjerët; sistematizimi i informative në bazat 

kompjuterike të të dhënave; përgatitja dhe/apo koordinimi i ofertave në llogari të të tjerëve 

në proceset tenderuese; shërbime profesionale këshilldhënese komerciale; konsulencë 

profesionale biznesore; shërbimet këshilldhënëse për menaxhim biznesi; analiza të tregut 
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per të tjerët; këshilldhënie në menaxhimin e stafit; kontabilitet; asistencë menaxheriale 

komerciale dhe industriale; auditim   

37   Instalimi si dhe riparimi i pajisjeve për kondicionim të ajrit; vënia e perdeve; instalim 

dhe riparim i pajisjeve për ngrohje; instalim, mirëmbajtje dhe riparim i makinerive; instalim 

dhe riparim i pajisjeve elektrike; instalim dhe riparim i pajisjeve për ngrirje; instalim; 

mirëmbajtje dhe riparim i pajisjeve dhe mjeteve të zyrës; sigurimi dh izolimi i pajisjeve 

elektrike; pastrimi i rrobave   

 

 

 

(111)  20239 

(151)  03/03/2017 

(181)  04/07/2018 

(210)  KS/M/ 2008/1166 

(732)  Theodorus Niemeyer B.V. 

Paterswoldseweg 43, Gorningen, 9726 BB, 

Holandë, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, duhan, produkte nga duhani, artikuj për duhangjinjë, çakmak, shkrepsa.    

 

 

 

(111)  20240 

(151)  03/03/2017 

(181)  29/08/2018 

(210)  KS/M/ 2008/1790 

(732)  Société des Produits Nestlé S.A CH- 

1800 Vevey, Switzerland, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  COMILFO 

 
 

     

 
 

 

(511) 30 Kakao, bonbona dhe ëmbëlsira, ushqim i embël , çokollade, majonez biskota, kek 

me xhinxher fill, amatoretë (pasta), biskota petit-beurre, pluhur për embelsire , qokollata 

përfshir çokollata me fruta të shtuara, lejthija, kokos, rrush, frute me çokollade 
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(111)  20241 

(151)  06/03/2017 

(181)  29/08/2018 

(210)  KS/M/ 2008/1792 

(732)  Société des Produits Nestlé S.A CH- 

1800 Vevey, Switzerland, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KOMИЛЬФО 

 
 

     

 
 

 

(511) 30 Kakao, bonbona dhe ëmbëlsira, ushqim i embël , çokollade, majonez biskota, kek 

me xhinxher fill, amatoretë (pasta), biskota petit-beurre, pluhur për embelsire , qokollata 

përfshir çokollata me fruta të shtuara, lejthija, kokos, rrush, frute me çokollade 

 

 

 

(111)  20230 

(151)  02/03/2017 

(181)  03/09/2018 

(210)  KS/M/ 2008/1945 

(732)  GE Healthcare Austria GmbH & Co. 

OG Tiefenbach 15 Zipf 4871, AT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  VOLUSCAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate mjeksore, aparate per percaktimin e diagnozes me përdorim të ultrazerit 

dhe pjeset e tyre   

 

 

 

(111)  20231 

(151)  02/03/2017 

(181)  03/09/2018 

(210)  KS/M/ 2008/1947 

(732)  GE Healthcare Austria GmbH & Co. 

OG Tiefenbach 15 Zipf 4871, AT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  VOLUSON 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate per perdorim mjeksore, aparate dhe pjeset e tyre per diagnoztifikimin me 
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ultrazë   

 

 

 

(111)  20252 

(151)  07/03/2017 

(181)  13/06/2022 

(210)  KS/M/ 2008/2151 

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

(732)  "IPKO Telecommunications" L.L.C. 

Rr Nëna Terezë, Ndërtesa e RTK-së Kati. V 

Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).   

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).   

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.   

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku.   

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore.   

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.   

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 
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optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 

aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 

zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 

parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit;  telefona (mobil).   

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.   

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.   

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.   

13   Fishekzjarre.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).   

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.   

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti.   

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).   

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.   

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.   

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra.   

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil.   

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.   
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25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale.   

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta.   

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball;    

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.    

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

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.   

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).   

33   Pije alkoolike (përveç birrave).   

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.   

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing.   

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash.   

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi.   

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.   

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.   

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.   

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).   

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë).   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës.   

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 
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Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).   

 

 

 

(111)  20254 

(151)  07/03/2017 

(181)  13/06/2022 

(210)  KS/M/ 2008/2152  

(732)  "IPKO Telecommunications" L.L.C. 

Rr Nëna Terezë, Ndërtesa e RTK-së Kati. V 

Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  DUO Internet + TV 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).   

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).   

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.   

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku.   

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore.   

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.   

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 
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aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 

zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 

parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit;  telefona (mobil).   

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.   

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.   

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.   

13   Fishekzjarre,    

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).   

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.   

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti.   

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).   

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.   

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.   

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra.   

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil.   

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.   

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.   
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26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale.   

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta.   

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball;    

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.    

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

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.   

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).   

33   Pije alkoolike (përveç birrave).   

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.   

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing.   

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash.   

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi.   

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.   

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.   

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.   

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).   

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë).   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës.   

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).   
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(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 
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(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).   

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).    

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.   

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku.   

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore.   

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.   

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 
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aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 

zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 

parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit;  telefona (mobil).   

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.   

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.   

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.   

13   Fishekzjarre,    

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).   

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.   

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti.   

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).   

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.   

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.   

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra.   

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil.   

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.   

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.   
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26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale.   

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta.   

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball;    

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.    

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

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.   

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).   

33   Pije alkoolike (përveç birrave).    

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.    

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing.    

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash.    

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi.   

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.    

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.   

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.    

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).   

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.    

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë).    

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës.    

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).    
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(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).   

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).   

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.   

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku.   

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore.   

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.   

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 
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aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 

zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 

parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit;  telefona (mobil).   

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.   

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.   

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.   

13   Fishekzjarre.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).   

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.   

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti.   

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).   

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.   

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.   

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra.   

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil.   

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.    

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.   
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26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale.   

27    Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta.   

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball;    

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.    

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.    

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

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.   

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).   

33   Pije alkoolike (përveç birrave).   

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.   

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing.   

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash.   

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi.   

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.   

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.    

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.   

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).   

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë).   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës.   

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).   
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(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).   

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).   

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.   

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku.   

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore.   

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.   

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 
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aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 

zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 

parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit;  telefona (mobil).   

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.   

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.   

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.   

13   Fishekzjarre.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).    

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.   

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).    

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti.   

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).    

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.    

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.    

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra.   

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil.   

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.    

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.   
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26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale.   

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta.   

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball;    

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.    

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

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.   

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).   

33   Pije alkoolike (përveç birrave).   

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.   

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing.   

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash.   

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi.   

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.   

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.   

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.   

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).   

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë).    

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës.    

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).   
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(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).   

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).   

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.   

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku.   

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore.   

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.   

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 
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aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 

zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 

parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit;  telefona (mobil).   

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.   

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.   

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.   

13   Fishekzjarre.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).    

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.    

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.    

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti.    

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).   

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.   

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.   

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra.    

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil.   

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.   

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.   
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26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale.   

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta.   

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball;    

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.    

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

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.    

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).    

33   Pije alkoolike (përveç birrave).   

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.   

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing.   

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash.   

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi.   

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.   

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.   

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.   

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).   

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë).   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës.   

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).   
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(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).   

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).   

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.   

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku.   

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore.   

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.   

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 

aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 
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dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 

zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 

parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit;  telefona (mobil).   

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.   

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.   

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.    

13   Fishekzjarre.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).   

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.    

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.    

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti.   

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).   

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.    

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.   

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra.    

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil.   

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.   

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 
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artificiale.   

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta.   

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball;    

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.    

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.    

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

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.    

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).    

33   Pije alkoolike (përveç birrave).    

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.    

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing.   

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash.   

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi.   

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.   

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.    

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.   

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).   

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.    

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë).    

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës.    

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).   
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(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).    

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).    

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.    

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.    

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku.    

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore.    

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.    

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 

aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 
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dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 

zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 

parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit;  telefona (mobil).    

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.    

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.    

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.    

13   Fishekzjarre.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).    

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.    

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).    

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.    

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti.    

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).    

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.    

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.    

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra.    

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil.    

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.    

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.    

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 
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artificiale.    

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta.    

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball;     

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.    

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.    

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

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.    

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).    

33   Pije alkoolike (përveç birrave).    

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.   

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing.   

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash.   

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi.   

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.    

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.    

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.   

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).    

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.    

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë).    

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës.    

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).   
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(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).    

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).    

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.   

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.    

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku.    

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore.    

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.    

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 

aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 
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dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 

zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 

parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit;  telefona (mobil).   

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.    

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.    

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.    

13   Fishekzjarre.    

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).    

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.    

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).    

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.    

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti.    

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).    

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.    

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.    

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra.    

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil.    

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.    

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.    

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 
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artificiale.    

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta.    

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball;     

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.    

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.     

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

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.    

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).    

33   Pije alkoolike (përveç birrave).    

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.    

35    Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing.   

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash.   

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi.    

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.    

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.    

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.    

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).   

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.     

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë).    

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës.    

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).   
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(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).   

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).    

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.   

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.    

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku.    

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore.    

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.    

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 

aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 
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dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 

zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 

parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit;  telefona (mobil).    

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.    

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.    

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.    

13   Fishekzjarre.    

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).    

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.    

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).    

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.    

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti.   

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).    

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.    

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.    

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra.    

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil.    

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.    

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.    

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 
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artificiale.    

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta.    

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball;     

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.    

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.     

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

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.    

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).    

33   Pije alkoolike (përveç birrave).    

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.    

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing.    

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash.   

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi.    

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.    

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.    

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.    

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).    

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë).    

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës.    

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).    
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(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).    

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).    

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.    

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.    

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku.    

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore.   

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.    
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9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 

aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 

zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 

parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit;  telefona (mobil).   

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.   

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.    

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.    

13   Fishekzjarre.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).    

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.   

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti.    

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).    

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.    

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.    

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra.    

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil.   

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 
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mbulesa tavoline.    

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.    

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale.    

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta.    

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball;    

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.    

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

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.    

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).    

33   Pije alkoolike (përveç birrave).    

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.    

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing.   

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash.   

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi.   

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.   

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.    

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.   

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).   

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë).   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës.   

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 
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personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).   
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(540)  iPKO NET 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).   

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).    

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.    

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.    

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku.    

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore.    

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.    

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 
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optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 

aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 

zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 

parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit;  telefona (mobil).    

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.    

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.    

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.    

13   Fishekzjarre.    

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).    

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.    

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).    

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.    

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti.    

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).    

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.    

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.    

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra.    

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil.   

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.   
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25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale.    

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta.    

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball;    

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.    

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.     

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

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.    

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).    

33   Pije alkoolike (përveç birrave).   

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.    

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing.   

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash.   

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi.   

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.   

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.    

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.    

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).    

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë).    

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës.    

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 
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Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).    

 

 

 

(111)  20248 

(151)  07/03/2017 

(181)  13/06/2022 

(210)  KS/M/ 2008/2163 

(591)  E hirtë, e bardhë, e zezë dhe e kuqe 

(732)  "IPKO Telecommunications" L.L.C. 

Rr Nëna Terezë, Ndërtesa e RTK-së Kati. V 

Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).    

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).   

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.   

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.    

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku.    

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore.    
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8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.    

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 

aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 

zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 

parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit;  telefona (mobil).   

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.    

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.   

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.   

13   Fishekzjarre.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).   

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.   

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti.    

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).   

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.    

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.    

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra.    

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil.   
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24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.   

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale.    

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta.    

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball;     

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.    

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.     

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

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.    

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).    

33   Pije alkoolike (përveç birrave).   

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.    

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing.   

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash   

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi.   

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.    

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.   

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.   

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).   

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.    

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë).    

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës.    
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45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).    

 

 

 

(111)  20256 

(151)  08/03/2017 

(181)  13/06/2022 

(210)  KS/M/ 2008/2164 

(732)  "IPKO Telecommunications" L.L.C. 

Rr Nëna Terezë, Ndërtesa e RTK-së Kati. V 

Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  Rrethi im Allo? 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).   

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).    

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.    

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.    

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku.    

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore.    

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.    
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9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 

aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 

zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 

parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit;  telefona (mobil).    

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.    

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.    

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.    

13   Fishekzjarre.    

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).   

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.   

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.    

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti.    

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).    

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.    

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.    

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra.    

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil.   

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 
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mbulesa tavoline.   

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale.    

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta.    

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball;     

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.    

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.     

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

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.    

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).    

33   Pije alkoolike (përveç birrave).    

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.    

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing.   

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash.   

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi.   

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.   

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.   

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.    

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).    

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.    

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë).    

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës.    

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 
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personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).    

 

 

 

(111)  20411 

(151)  23/03/2017 

(181)  16/09/2018 

(210)  KS/M/ 2008/2233 

(300)  837 565  20/04/2004  IR 

(732)  Matrix GmbH Postauer Str. 26, 84109 

Wörth, Gjermani, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina për puno - vet punët, bujqësi, mbrojtjen e pejzazhit dhe ndërtimtari, të 

cilat janë të përfshira në këtë klasë, posçërisht gërshërë për rrethoja të gjalla me benzinë, 

kosa, kosa me benzinë, rrymim të ajrit-ajrosje (aerator) për livadhe, mjete për grimtësimin e 

tokës-dheut (brisk për prerje), prerësja e kopshtit, makina të kopshtit për spërkatje, preprësit 

për bari, posaçërisht prerësit motorik me benzinë; sharra motorike, sharrë e rrumbullakët 

makine, sharra për prerje-shartim, sharra të dhëmbëzuara, sharra për prerjen e drurit 

(makina), multi-sharra, prerëse kendore- bursa, prerëse orbitale. prerëse me trakë-shiriti, 

renditëse, preprëse për qeremide dhe tulla, makina për përpunimin e gurit, makina për 

shpuarjen me rrotacion vibrik, makina për shpuarje me qark baterie, shlirues të burgive me 

qark të baterive, çekiça për burgi, thihëse për gjethe, thithëse të thata/lagështa, makina për 

bluarje, gjenerator elektrik, pompa, peshngritëse me tela.   

8   aparate dhe mjete te dores ( me te cilat punohet me dorë) per metoden punoi-vet punet, 

bujqësi, mbrojtjen e pejzazhit dhe ndertimtari, te cilat janë përfshirë në këtë klasë.   

11   aparate per ndriqim, ngrohje, shkaktim-krijim te avullit, zierje, ftohje, terje ventilacion, 

furnizim me ujë dhe qellime sanitare.   

12   aparate per levizje te cilët janë përfshirë në këtë klasë, posaçerisht automjetet për 

transportin e zhavorit, karroca te dores dhe transpotues te litarëve te çelikut.   

21   aparate per kopshtari dhe ujitje, te cilët janë përfshirë në këtët klasë, poseçërisht 

sperkates të ujit, sperkatese per ujitjen e luleve dhe bimëve.   

 

 

 

(111)  20390 

(151)  21/03/2017 

(181)  26/09/2018 

(210)  KS/M/ 2008/2495 

(732)  Düring AG Brunnenwiesenstrasse 14, 

8108 Dällikon, Svicarska/Zvicerr, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

(540)  DURGOL 
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Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(511) 1   Mjete për parandalimin e formimit te gurëve.   

3   Mjete për zhdukjen e gurëve.   

 

 

 

(111)  20403 

(151)  23/03/2017 

(181)  26/09/2018 

(210)  KS/M/ 2008/2500 

(732)  GM Korea Company 199-1 

Cheongcheon 2-dong, Bupyung-gu, Incheon, 

KR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Riparimi dhe mirëmbajtja e automjeteve motorrike dhe pjesëve te tyre.   

 

 

 

(111)  20380 

(151)  21/03/2017 

(181)  20/07/2022 

(210)  KS/M/ 2008/2663 

(732)  JT International Canarias S.A. C/Juan 

Ravina Mendez, 1 Barrio Chamberi, Santa 

Cruz de Tenerife, Spain, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)  V & L 

 
 

     

 
 

 

(511) 18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës, të prodhuara nga kjo lëndë që nuk janë të 

përmendura në klasët tjera;lëkurë kafshësh, qanta dhe valixhe, ombrella për shi dhe 

bastunë, kamzhik, sarac 

24 Pëlhura dhe prodhime tekstil që nuk janë të përmendura në klasët tjera;mbulesa për 

shtretër dhe tavolina 

25 Veshje, këpucë, industria e kapeleve 

34 Duhan, artikuj për duhanpirës, çakmakë 
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(111)  20101 

(151)  22/02/2017 

(181)  26/04/2020 

(210)  KS/M/ 2008/3091 

(732)  ESCADA  Luxembourg S.à r.l. 65, 

Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1331, 

LU 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Qirinj, fitil për qirinj, vajgur i për ndriçim.   

8   Takëm tryeze, piruj dhe lugë.   

9    Paisje për inqizim, transmetim dhe riprodhimin e audio dhe video sinjaleve, paisje 

magnetike regjistrimi, paisje për përpunimin e të dhënave kompjuterike, programe 

kompjuterike, fotografike, film dhe aparatet dhe instrumenteve optike, aparateve elektrike 

dhe instrumenteve ( të përfshira në këtë klasë)   

12   Automjetet, aparat për bartje nga toka, ajri ose të uji, në veçanti motoçikletave të vogla 

dhe motoçikletat.   

16   Letër, karton dhe mallrave të bëra nga këto materiale ( sa më shumë të përmbajtura si 

në këtë klasë), të material për shtypje, fotografi, letër shkrimi.   

20   Mobilje, pasqyra, korniza te fotove, mallra (të përfshira në këtë klasë) nga druri, tape, 

kallam, bastun, thurje, bri, kocka, ngjyrë fildish, guaca, qelibar, sedef, meerschaum dhe 

zëvendësuesit për të gjitha këto materiale, apo të plastikës.   

21   Enë qelqi, parcelani dhe argjilë ( për aq sa janë përmbajtur në këtë klasë), enë 

shtëpijake dhe kuzhine dhe kontenjerë ( prej metali të çmuar apo të veshur me to).   

24   Tekstile dhe mallra të tekstilit, aq sa përmban si në këtë klasë, mbulesa krevati dhe 

tavoline.   

27   Tepiha, Tapeta muri (nuk e bëmë të tekstileve).   

28   Lojra dhe gjëra tjera për lojra; gjimnastikore dhe sportive, karta.   

29   Fruta të konservuera, të thata dhe gatuara, gjem, mermeladë frutash, qumësht dhe 

produktet e qumshtit.   

30   Kafe, çaj kakao, sheqer, kafe artificiale, përgaditje e bëra nga drithërat, bukë, ëmbëlsira 

dhe pasta, akullore, akullore të freskëta, erëza.   

31   Bimët natyrore dhe lule.   

32   Birra, ujrat minerale dhe te gazuara dhe pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje frutash, shurupe dhe përgatitjeve të tjera për të bërë pije.   

33   Pije alkoolike (përveç birra).   

34   Duhanit, artikuj te duhanpirësve, qakmakë.   

35   Menaxhimin e biznesit për biznesin me pakicë në emër të palëve të treta.   

38   Telekomunikacion.   
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(111)  20090 

(151)  21/02/2017 

(181)  10/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3635 

(732)  PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero e 

Alberto Pirelli, 25-Milan, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)  ZERO 

 
 

     

 
 

 

(511) 28   Artikuj sportiv që nuk janë të përfshirë në klasët tjera, lodra.   

 

 

 

(111)  20094 

(151)  21/02/2017 

(181)  15/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/3699 

(732)  UNILEVER N.V. Weena 455 NL- 

3013 AL Rotterdam (NL) HOLANDË, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; parfumeri; vaj eterik; kozmetika; ujë koolonje, ujë toaleti, sprej te 

parfumosur për trup, vaj, kreme dhe losione per flokë; shkumë rrojë dhe gjele për rrojë; 

losione për para dhe pas rrojës; talk puder preparate toaleti për larje- pastrim dhe dush; 

losione për flokë; pasta për dhëmb; preparate jo medicinal për shpërlarjën e gojës; 

dezodoranse dhe antiperspirante për përdorim përsonal; preparate për toilet.   

 

 

 

(111)  20098 

(151)  21/02/2017 

(181)  15/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/3765 

(732)  SIG Combibloc Systems GmbH 58, 

(540)  COMBISHAPE 
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Rurstrasse 52441 Linnich GERMANY, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

 

(511) 16   Kontejneret dhe paketimet nga letra, letra e forte dhe kartoni, material 

mbeshtjelles dhe paketues nga letra, letra e forte, kartoni dhe material i plastikes i perfshire 

ne kete klase, material perberes, ne vecanti me perdorimin e materialit te siperpermendur 

per prodhimin e paketimeve, kontejnereve dhe kutive.   

20   Mekanizmat me shume mbyllje me hapje me goditje (shtypje) ne kontejneret per 

ushqime dhe pije (produktet e mesiperme jo te perbera nga metali).   

 

 

 

(111)  20119 

(151)  22/02/2017 

(181)  15/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/3766 

(732)  SIG Combibloc Systems GmbH 58, 

Rurstrasse 52441 Linnich GERMANY, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  COMBIFIT 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Kontejneret dhe paketimet nga letra, letra e forte dhe kartoni, material 

mbeshtjelles dhe paketues nga letra, letra e forte, kartoni dhe material i plastikes i perfshire 

ne kete klase, material perberes, ne vecanti me perdorimin e materialit te siperpermendur 

per prodhimin e paketimeve, kontejnereve dhe kutive.   

20   Mekanizmat me shume mbyllje me hapje me goditje (shtypje) ne kontejneret per 

ushqime dhe pije (produktet e mesipermer jo te perbera nga metali).    

 

 

 

(111)  20100 

(151)  21/02/2017 

(181)  15/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/3767 

(732)  PKL VERPACKUNGSSYSTEME 

GMBH 58, Rurstrasse 52441 Linnich 

GERMANY, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  combibloc 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makinat per ambalazhim; makinat (pajisjet) per transformimin e letres.   

16   Kontejneret dhe paketimet nga letra dhe kartoni.   
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(111)  20102 

(151)  22/02/2017 

(181)  24/12/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3973 

(732)  IPSEN PHARMA S.A.S. 65 Quai 

Georges Gorse - 92100 Boulogne-

Billancourt, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)  FORTRANS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  20085 

(151)  15/02/2017 

(181)  24/12/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3983 

(732)  IPSEN PHARMA S.A.S. 65 Quai 

Georges Gorse - 92100 Boulogne-

Billancourt,, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)  AUTOGEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfumeri, vajë esencial, kozmetikë, llosion për flokë, pasta për dhëmbë.   

5   Preparate fermaceutike, veterinarike dhe sanitare.   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, dentare dhe  veterinarike.   

 

 

 

(111)  20242 

(151)  06/03/2017 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4241 

(732)  CEGOS S.A. 11 rue René Jacques F-

92130 ISSY LES MOULINEAUX, FR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  CEGOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9 Instalime elektrike dhe elektronike për kalkulimin dhe furnizimin e të dhënave dhe 

të njoftimeve statistikore, po ashtu edhe për mbikëqyrje, për verifikim dhe komandim nga 

distanca për operacionet industriale, programe të trajnimit të informacionit të kalkulatorit 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

156 

 

16 Shtypshkronjat, gazetat, periodikët, librat;pyetësorët, raportet, materialet që përdoren në 

fushën e studimeve të tregut;materiale të instruksionit dhe të mësimit, karta të shpuara 

(bileta);programe të trajtimit të informacionit të kalkulatorit 

35 Ndihma ndërmarrjeve industriale ose komerciale në udhëheqjen e punëve të 

tyre;këshilla, informata ose njoftime për punën, studime të tregut;ndërmarrje në kuptimin e 

punëve statistikore, mekanografi dhe të tjera;kontabilitet;reproduktim të 

dokumenteve;trajtim të informacionit;seleksionimin e personelit;punë të kërkimeve teknike 

dhe zhvillimit industrial;konsultime profesionale 

38 Shpërndarje të informacionit, shërbimi i shtypit (press) 

41 Edukimi, formacioni profesional, organizim të mbledhjeve dhe konferencave, 

shpërndarje e dokumenteve 

42 Punë të kërkimeve teknike dhe zhvillimit industrial;punë të inxhinierëve;konsultime 

profesionale, vendosje e planeve dhe diagrameve;programe për makina të trajtimit të 

informacionit;studime sociologjike 

 

 

 

(111)  20319 

(151)  13/03/2017 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4362 

(591)  E kaltër 

(300)  791847  23/08/2002  YU 

(732)  ΪD GROUP 162, boulevard de 

Fourmies, F-59100 ROUBAIX, FR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhje, larje, pastrim, shkëlqim, eliminim yndyrash dhe abraziv; 

parfume, ujëra tualet; vajra esenciale; produkte për larje; sapunë; vajra dhe qumësht tualeti; 

pudër talk; vaj bajamesh; vaj bajamesh për qëllime kozmetike; produkte dhe preparate 

kozmetike për kurim të lëkurës dhe për banje; pomade për qëllime kozmetike; shampon, 

losione flokësh dhe produkte për kurim të flokëve; dentifric; pambuk dhe sythe pambuku 

për qëllime kozmetike; faculetë e impregnuar me losion kozmetik.   

5   Produkte veterinare, farmaceutike; produkte sanitare për përdorim në mjekësi për 

higjienë personale; preparate farmaceutike për kurim të lëkurës; substanca distike, pije dhe 

ushqime për përdorim në mjekësi; preparate mjekësore për nevoje dobësimi; infuzione 

mjekësore, mjekësi barishtore, çaje barishtore; preparate vitaminash, preparate të 

elementeve që lënë gjurmë për përdorim nga njerëzit dhe kafshët; ushqime dhe pluhur 

laktozë për bebe; leukoplast, material për veshje, material për plombim dhëmbi dhe dyllë 

dental; dezinfektant sanitar ose mjekësor (në përjashtim të sapunëve); pesticide; fungicide; 
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herbicide; preparate antiparazite, qafore për kafshë antiparazite; larës për kafshë; produkte 

për rrezitje (krem rrezitjeje kundër djegies); pambuk antiseptik, pambuk; vatë për gjinj.   

8   Vegla dore dhe orendi (që operojnë me dorë); takëm jo elektrike; pirunë; lugë, të 

ndryshme nga ata për peshkim ose mjekësore; armë brezi; gërshërë; vegla dhe mjete dore 

kopshtari që operojnë me dorë; vegla dore për grirje; prerës të ushqimeve; çelës jo elektrik 

të konservave; brisqe, brisk rojesh; arkë për rroje; prerës dhe lima thonjsh, prerës thonjsh; 

takëm manikerie; prerës flokësh elektrik dhe jo elektrik; pajisje elektrike dhe jo elektrike 

për depilim; pincetë për largimin e qimeve.   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, mbikëqyrje, fotografike, kinematografike, 

optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (inspektim), për ndihma (jetë shpëtuese) 

dhe aparate dhe instrumente mësim dhënieje; materiale elektrike kryesore (kabllo, tela 

elektrik); dalje elektrike, siguresa, tela elektrik dhe qeli; bateri për ndriçim; aparate për 

incizim, transmetim dhe reproduktim të zërit dhe imazheve; media data magnetike dhe 

optike; pajisje për ruajtjen e të dhënave sikurse audio dhe video kompakt disqe; video 

kamera; video shirit; kartela memorie ose çip kartela; kartela magnetike; kartela kreditore 

dhe pagese; kartela magnetike identifikuese; kartela telefonike transmetues 

(telekomunikacioneve); transmetues të sinjaleve elektronike; kodues magnetik; makina dhe 

mekanizma automatike për shitje që operojnë me monedha; arka regjistruese; makina 

kalkuluese; makina për diktim; hekur i rrafshët (elektrik); film i ekspozuar; flesh llambë 

(fotografim); takëm televizioni, antena; aparate dhe monitor prozhektimi; pajisje për 

procedim të të dhënave; kompjuterë; pjesë periferike të kompjuterit; disk drajverë 

(kompjuteri); drajver optik; softuer (programe të incizuara); aparate për lojëra të adaptuara 

për përdorim vetëm me pranues televizori; gëzhoja për video lojëra; laserë, jo për qëllime 

mjekësore; aparate telekomunikacioni; fakse; telegrafë (aplikim); aparate telefonie; agjenda 

elektronike; dylbi, syze, thjerrëza kontakti, arka syzash; busulle; kaish për notim, maska për 

zhytje dhe kostum për larje; shkallë; helmete mbrojtëse; rrjete për mbrojtje kundër 

aksidenteve; barometra, alkoolmetra; përbërës për shuarje zjarri; alarme; alarme kundër 

vjedhjes; qelqe orësh.   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjikalë, mjekësore dhe veterinare; aparate mjekësore për 

qëllime diagnostifikimi; artikuj ortopedik; material për qepje plagësh; shishe për ushqim; 

shishe ushqyese për thithje; lugë për administrim në mjekësi; pikatore për qëllime 

mjekësore; kukulla; thimth për gji dhënie i bërë nga lateksi ose silikoni; termometër për 

qëllime mjekësore; unaza për dhëmbë; faqe për vizatim; punë motre medicinave; pompa 

gjinjsh, rripa materniteti, rrip për kërthizë; pastrues veshësh, pajisje aspiratorësh për hundë.   

12   Automjete, aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; barka, kaike, motoçikleta, 

biçikleta, qere transporti; mbrojtës nga dielli të adaptuar për automobila; mbështetës koke 

dhe rripa sigurie për ulëset e automjetit, ulëse sigurie të fëmijëve për automjete; këmbalkë 

biçiklete, skelet biçiklete, rrjete, frena, dorëza, ulëse, pompa biçiklete; karroca fëmijësh; 

mbulesa automjeti, mbulesa ulësesh për automjete; mbajtës të bagazhit, rafte për biçikleta, 

mbajtës të skive për automjete; shëtitës për bebe; pajisje kundër vjedhjes për automjete, 

bori për automjete, karrocë për shopin, qerre për golf, karroca dore.   

16   Letër, karton; artikuj kartoni; çanta paketimi nga plastika ose letra, çanta me xhepa dhe 

ndarje; produkte të printuara; lloj printerësh; materiale libërlidhjes; fotografi; blloqe 

printimi; zyrash; adezive (ngjitës) për nevoja zyrash ose për nevoja shtëpiake; makina me 

shirit ngjitës; materiale artistësh, materiale për shkrim dhe vizatim; faqe letre; letër shkrimi; 

zarfe; kordonë; stilolapsa, shkumësa për shkrim, brusha pikturimi; kuti pikturimi (si mjete 
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shkolle); rekuizitë shkolle; artikuj zyrash dhe makina shkrimi (pos mobileve); kartela 

lajmërimi (zyre); kartela përshëndetje, kartela postare; modele për bërjen e veshjeve; 

transfere (fotografi që ngjiten); ngjitëse për modelim; libra për ushtrime, libra, albume, 

periodikë; almanak, broshura, katalogë; kalendarë; indekse, agjenda; piktura; litografë, 

potere, harta gjeografike; libra (stripe) vizatimor; material edukativ dhe mësim dhënie (në 

përjashtim të pajisjeve); kuti kartoni ose letre; etiketa letre; përparëse letre, peshqir dore të 

letrës, letër tualeti; peshqir letre ose celuloze të shkatërrueshëm, pelena bebesh të letrës ose 

celulozës (të shkatërrueshme); çarçaf tavoline të letrës; facoleta të letrës; tablo shenjash të 

letrës ose kartonit; kartela, bileta; kartela jo magnetike të besueshme; kartela jo magnetike 

identifikimi.   

18   Lëkurë dhe imitime lëkure; koferr dhe valigje; çanta dore; paketim shpine, çanta për 

shopin, çanta plazhi, çanta shkolle; çanta udhëtimi; çanta shpine; kuleta jo të bëra nga 

metalet e çmuara; arka çelësash; syze, çadra, mbrojtëse nga dielli; çanta tualeti të pa 

përshtatshme; trasta për mbajtje fëmijësh; thasë veshjesh për udhëtim; kuti kapelash nga 

lëkura.   

20   Mobile; arka vitrinash, pasqyra; korniza (pos kornizave të konstruksionit); punë arti të 

bëra nga druri, tapa, xunkthi, thupra, kallami, briri, kocka, fildishi, kocka balene, guacat, 

qelibari, perla dhe shkuma e detit, zëvendësues të të gjitha këtyre materialeve ose të 

plastikës; kosha jo metalik, kontejnerë paketimi të plastikës; kuti druri ose plastike; kuti 

kolibesh dhe çerdhesh për kafshë shtëpiake; tablo shfaqjeje; banka pune; korniza të 

qëndisura; tabela regjistrimi, jo të metalta; tablo shenjash të drurit ose plastikës; punë 

bravare jo metalike dhe jo elektrike; makina automatike të fiksuara jo metalike për 

peshqirë; kafaz (lojë) për bebe; djep; dubak; thasë gjumi për kampim, shilte, jastëk, bazë e 

krevatit, dyshekë; varëse dhe thasë veshjesh; rrathë për perde, shufra dhe çengel; shkallë 

nga druri dhe plastika; dekorime nga plastika për ushqime; rroletne rrëshqitëse të 

brendshme; manekin.   

21   Pajisje dhe enë shtëpiake jo elektrike për kuzhinë (asnjëri nga metale të çmuara ose të 

veshura me to); pajisje për kuzhinë dhe enë tavoline të qelqit, porcelanit dhe argjilit; enë 

tavoline, jo nga metalet e çmuara; takëme argjile për zierje, pjata, vazo (sahan), gota, kuti 

ëmbëlsirash, jo nga metalet e çmuara; enë për pije; tigan; kuti gotash; kanaqe biskotash; 

shporta të përshtatura për piknik; kontejner për ushqim termikisht të izoluar, termos i 

izoluar; turjele tapash; hapës shishesh; çanta izometrike; kungull uji; ftohës portabël jo 

elektrik, ngrohës jo elektrik për shishe ushqimi; brusha për pastrim të rezervuarëve dhe 

kontejnerëve; automatë sapuni; mbajt letre tualeti; kuti sapuni; varëse rrobash; kove; 

lavaman (enë), tavë; pajisje për pastrim; kurthe për insekte; saksi argjile; kosh për nevoja 

shtëpiake, jo nga metalet e çmuara; krehër; sfungjer, brusha, brusha dhëmbësh, brushë 

thonjësh; takëme dhe pajisje tualeti; spreje parfumi; banja portabël për bebe; komore nga 

argjila (oturak).   

24   Pëlhurë për përdorim tekstili; pëlhurë për bërje të veshjes dhe mobilim; pëlhurë 

adezive për aplikim me nxehëse; këllëfë shtrati, batanije shtrati, çarçaf, këllëf jastëku, 

mbulesa shtrati; jorgan (mbulesë krevati); mbulesa dysheku, thasë gjumi (të rrafshët); 

çarçaf tavoline, veshje tavolinash, peceta, çarçaf banje (pos veshjes); peshqir dhe peshqir 

fytyre; peceta për heqjen e tualetit; etiketa tekstili; peshqir të tekstilit; faculeta tekstili; 

varëse muri të tekstilit; perde tekstili ose plastike; rrjet mushkonjash; errësues të tekstilit.   

25   Veshje; triko; veshje pëlhure; veshje e brendshme; pizhame; veshje shtëpie; xhemper; 

funde; fustane; panatallona; xhakete; kapotë; mantel shiu; këmisha; kravata; shalle qafe; 
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shall zbukurues; kaishë; dorëza (për veshje); shtrëngues; mbulesa koke, kapela, kaçkëta; 

veshmbathje; çorape, çorape femrash, hullahope; këpucë (pos këpucëve ortopedike), 

papuçe, çizme; këpucë plazhi, çizme skish; këpucë sportive; brekë noti dhe kostume për 

not; veshje sporti (në përjashtim të veshjes për zhytje); veshje bebesh, peçet tekstili, 

pantallona për bebe.   

26   Kinkaleri (pos fillit dhe fijeve); gajtan stolisësh; qëndisje dhe stoli, fjongo dhe kordon; 

pulla, çengel dhe gjilpërë me grep, mbërthecka dhe gjilpëra; shtrëngues të pullave; lule dhe 

fruta artificiale; mansheta; varëse dhe mbërthyes për rroba; tokëz (si shtesa veshjeje); 

ornamente simbolesh; ornamente kapelash jo nga metalet e çmuara; ornamente flokësh; 

shirit flokësh dhe rrjeta flokësh; kapëse flokësh dhe mbërthesa flokësh, karfica flokësh; 

paruke; qëndisje; zingjir rrobash; lidhëse këpucësh; kapëse këpucësh; llastik çorapësh; 

mbërthesa rripi; fjongo elastike; lulka (dantellë zbukuruese); copa ngjitëse për dekorim të 

artikujve të tekstilit me nxehje (kinkaleri); stoli për veshje; kuti për qepje.   

27   Qilima, sixhade, shtroje, linoleum; mbulesa dyshemeje (me përjashtim të pllakave të 

dyshemesë dhe ngjyrave); varëse murri (jo tekstile); qilima për automobil; shtroje për 

banja; shtroje për gjimnastikë; shtroje që nuk rrëshqasin; teren artificial.   

28   Lojëra; lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportive (përveç artikujve për not, veshjeve, 

shtrojave dhe këpucëve); zbukurime për pemën e krishtlindjeve (përveç ndriçimit dhe 

ëmbëlsirave); artikuj të rinj për festa, maska karnavalesh, lëkundës, topa loje dhe balona; 

kuaj për luhatje (lodër); pishina për not (artikuj loje ose sportiv); mermer dhe numëratorë 

për lojëra; lodra prej pelushi; kukulla dhe shtëpi kukullash; marioneta; veshje kukullash; 

figura (lodra); lojëra logjike; lojëra ndërtimtarie; rrotulluese me maje (lodra); lodra me 

lëvizje; automjete lodra; skuterë; roller sakates; skateboardë; balonë fluturuese; aparate për 

lojëra elektronike të ndryshme nga ato që janë të adoptuara për përdorim vetëm me pranues 

televizori; raketa; topa për lojë; letra loje.   

 

 

 

(111)  20339 

(151)  16/03/2017 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4441 

(732)  Papyrus AB Box 1004 SE-431 26 

Mölndal, SE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  PAPYRUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamime; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; sherbime te 

shitjes me shumice dhe pakice ne fushen e letres, kartonit, derrases, industrise paketuese 

dhe grafike si dhe ne lidhje me materialin shpenzues industrial dhe institucional; oferta dhe 

sigurimi i mallerave dhe sherbimeve ne fushen e databazave elektronike, perfshi aksesin 

interaktiv dhe kapacitetin direkt urdherues, per te gjitha sherbimet e siperpermendura 

gjithashtu te ofruara ne databazat online, rrjetet globale kompjuterike dhe te internetit.   
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(111)  20309 

(151)  13/03/2017 

(181)  27/09/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4592 

(732)  EurotaxGlass' s Holding GmbH 

Churerstrasse 158, 8808 Pfäffikon, CH 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuerë, programe dhe informacione të lexueshme nga pajisjet; të gjitha të mirat e 

cekura me origjinë Evropiane   

16   Material të printuara, libra, revista javore, mujore; revista në formë libri, katalogje, lista 

të plota; instruksione për riparim; manual për shfrytëzuesit e softuerëve si dhe programet 

kompjuterike, të gjitha të mirat e cekura me origjinë Evropiane   

35   Studime, analiza dhe monitorime të sektorit të motorit të veturave, për industrinë e 

motorëve të makinave dhe industrive të ngjashme; përpilimi i statistikave dhe prodhimi i 

studimeve mbi sektorin e motorëve të makinave për industrinë e motorëve të makinave dhe 

industritë e ngjashme; përpilimi i vlerësimeve për sektorin e motorëve të makinave; 

administrimi komercial për industrinë e motorëve të makinave dhe industritë e ngjashme   

 

 

 

(111)  20400 

(151)  23/03/2017 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/5578 

(732)  SAVENCIA S.A. 42, rue Rieussec, F-

78220 VIROFLAY, FR 

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

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

 
 

(540)  CAPRICE DES DIEUX 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Të gjitha produktet ushqimore   

29   Të gjitha produktet ushqimore   

30   Të gjitha produktet ushqimore   

31   Të gjitha produktet ushqimore   

 

 

 

(111)  20398 

(151)  23/03/2017 

(181)  28/09/2022 

(210)  KS/M/ 2008/5797 

(300)  152423  12/03/1951  IR 

(732)  Gedore-Werkzeugfabrik GmbH & Co. 

(540)  DAKO 
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KG Remscheider Straβe 149 42899 

Remscheid, DE 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 

(511) 6   Shtrëngues metali, shtrëngues, kudhër (çelësat kontaktues punues te poshtëm)   

7   Bizë (shila), aletet për shpim, pllakat për filetim, çekiç, makinat shpuese me dorë, çikrik 

aletet për sharra   

8   Mjetet për prerjen e gypave, lidhëset e gypave, pincë, mjetet për drejtimin e gypave, 

dalta, hapëse, zdrukthi, shpuese për dru dhe gurë, daltë, bizë, gjilpëra, valvul, thumba 

(nitne), çelësat e gypave, mjetet shpuese, gozhda, tapa, burgji për dru dhe metal, çelësat për 

shtrëngim (ngushtim), gozhdët e filetuar, çekiçët, lidhëset, hapëset, makinat shpuese me 

dorë, makinë shpuese (turjelë), kaçavidat, gëzhojat për shpim   

11   Llambat e derivateve   

 

 

 

(111)  20337 

(151)  16/03/2017 

(181)  31/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/6368 

(732)  ISI BRANDS, INC. 3133 Orchard 

Visita Drive SE, City of Grand Rapids, State 

of Michigan 49546, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  METABOLIFE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5    shtesa bimore dietike.   

 

 

 

(111)  20336 

(151)  16/03/2017 

(181)  31/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/6395 

(732)  LeasePlan Corporation N.V. P.J. 

Oudweg 41 1314 CJ ALMERE-STAD, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   
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(511) 35    shërbime afariste të lizingut dhe huadhënja e automjeteve; shërbime 

administrative dhe afariste që ka të bëj me menagjimin e flotës, si p.sh. Ofrimi dhe 

organizimi I shërbimeve, rregullimi I dritareve dhe shërbimete gjat prishjeve të 

automjeteve.   

36    financimi "blerja gjatë huamarrjes" së automjeteve; shërbime financiare lidhur me 

huadhënie; financimi "blerje gjatë huamarrjës" të automjeteve; dhënja e kartelave kreditore 

dhe mënyra të tjera elektronike për pagesë si p.sh. blerja e dritareve dhe lubrifikantëve ose 

për pagesen dhe mbrojtjen dhe rregullimin e automjeteve; sigurimi i automjeteve.   

39    huadhënia e automjeteve.   

 

 

 

(111)  20393 

(151)  23/03/2017 

(181)  31/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/6396 

(732)  LeasePlan Corporation N.V. P.J. 

Oudweg 41 1314 CJ ALMERE-STAD, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35    shërbime komerciale të lizingut dhe dhënja me qera të automjeteve; shërbime 

komerciale që ka të bëj me menagjmetin e flotës, si p.sh. Ofrimi dhe organizimi I 

shërbimeve, rregullimi I dritareve dhe shërbimete gjat prishjeve të automjeteve; shërbime 

komercilae dhe konsulente dhe administrative lidhur me shërbimet e lartpërmendura.   

36    financimi "blerja gjatë huamarrjes" së automjeteve; shërbime financiare lidhur me 

huadhënie; financimi "blerje gjatë huamarrjës" të automjeteve; dhënja e kartelave kreditore 

dhe mënyra të tjera elektronike për pagesë si p.sh. blerja e dritareve dhe lubrifikantëve ose 

për pagesen dhe mbrojtjen dhe rregullimin e automjeteve; sigurimi i automjeteve.   

39    huadhënia e automjeteve.   

 

 

 

(111)  20184 

(151)  23/02/2017 

(181)  31/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/6397 

(732)  LeasePlan Corporation N.V. P.J. 

Oudweg 41 1314 CJ ALMERE-STAD, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 

(540)  LEASEPLAN GO 
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(511) 35    shërbime komerciale të lizingut dhe dhënja me qera të automjeteve; shërbime 

komerciale që ka të bëj me menagjmetin e flotës, si p.sh. Ofrimi dhe organizimi I 

shërbimeve, rregullimi I dritareve dhe shërbimete gjat prishjeve të automjeteve; shërbime 

komercilae dhe konsulente dhe administrative lidhur me shërbimet e lartpërmendura.   

36    financimi "blerja gjatë huamarrjes" së automjeteve; shërbime financiare lidhur me 

huadhënie; financimi "blerje gjatë huamarrjës" të automjeteve; dhënja e kartelave kreditore 

dhe mënyra të tjera elektronike për pagesë si p.sh. blerja e dritareve dhe lubrifikantëve ose 

për pagesen dhe mbrojtjen dhe rregullimin e automjeteve; sigurimi i automjeteve.   

39    huadhënia e automjeteve.   

 

 

 

(111)  20183 

(151)  23/02/2017 

(181)  31/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/6398 

(732)  Construction Research & Technology 

GmbH Dr.-Albert-Frank-Str.32, Trostberg, 

DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  POLYHEED 

 
 

     

 
 

 

(511) 1    aditiv kimik dhe përzirje (primesh) për beton dhe bashkdyzim (përzierje) per 

mallter.   

 

 

 

(111)  20221 

(151)  01/03/2017 

(181)  30/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/6695 

(591)  E kuqe dhe e zezë 

(732)  Swissôtel Management GmbH Balz- 

Zimmermannstrasse 7 CH- 8302 Kloten, CH 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates"  Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi I përkohshëm 

 

 

 

(111)  20255 

(151)  07/03/2017 

(540)  BOSCH 
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(181)  27/05/2023 

(210)  KS/M/ 2008/7419 

(732)  Robert Bosch GmbH Wernerstr. 1 

Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart , DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

 

     

 
 

 

(511) 7   Makinat dhe veglat e tyre; motorët dhe makinat motorike (përveç automjeteve 

tokësore); lidhëset e makinave dhe elementet e transmisionit (përveç për automjetet 

tokësore); mekanizmat (aparatet) bujqësorë; inkubatorët për vezë   

9   Aparatet dhe instrumentet, shkencore, detare, gjeodezike, elektrike, fotografike, 

kinematografike, optike, për peshim, për matje, sinjalizimin, kontrollin (inspektimin), 

shpëtimin e jetës dhe stërvitjen; aparatet dhe instrumentet për përcjelljen, ndërprerjen, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e rrymës elektrike; aparatet për 

filmime, transmetimin dhe reproduktimin e tingullit ose të fotografisë; mbajtësit magnetikë 

të informatave, të disqeve për filmim; makineritë automatike dhe mekanizmat për aparatet, 

të cilat aktivohen (lëvizin) me anë të monedhës ose me zheton; kasat regjistruese, makina 

llogaritëse, pajisa për përpunimin e informatave dhe kompjuterat; aparatet për fikjen e 

zjarrit   

11   Aparatet për ndriçimin, ngrohjen, prodhimin e avullit, zjerjen, ftohjen, tharjen, 

ventilimin, furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare   

12   Automobilat; aparatet për lëvizjen nëpër tokë, në ajër ose në ujë   

20   Mobilje, pasqyra, kornizat për fotografitë, prodhimet (të cilat nuk janë përfshirë në 

klasat e tjera) prej druri, tapave, kallamave, rrogozave, thuprave prej shelgu, të brirëve, 

kockave, kockave t; elefantit, kockave të balenave, guaskave, qelibari, sedesi, prej shkumë 

deti dhe zëvendësimi i të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike   

35   Shpalljet; udhëheqja e punëve; drejtimi i punëve; punët e zyrave   

36   Siguracioni; punët financiare; punët monetare; punët e lidhura me patundshmërinë   

37   Konstruksione ndërtimi; riparimi; shërbime instaluese (shërbime instalimi)   

38   Telekomunikacionet   

39   Shërbimet e transportit; shërbimet e paketimit dhe magazinimit të mallit; organizimi i 

udhëtimeve   

41   Shërbimet arsimore; përgatitja e mësimeve (stërvitje): argëtimi (zbavitja): aktivitetet 

sportive dhe kulturore   

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe kërkimet dhe planifikimet që u përkasin 

atyre; analizat industriale dhe shërbimet kërkimore; projektimi dhe zhvillimi i harduerëve 

dhe softuerëve; shërbime juridike   

 

 

 

(111)  20219 

(151)  01/03/2017 

(181)  22/11/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7699 

(732)  Bosch Thermotechnik GmbH 

(540)  Logamax 
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Sophienstraße 30-32 35576 Wetzlar (DE), 

DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet, shkencore, detare, gjeodezike, elektrike, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, për matje, sinjalizimin, kontrollin (inspektimin), 

shpëtimin e jetës dhe stërvitjen; apartet dhe instrumentet për përcjelljen, ndërprerjen, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e rrymës elektrike; aparatet për 

filmime, transmetimin dhe reproduktimin e tingullit ose të fotografisë; mbajtësit magnetikë 

të informative, të disqeve për filmim; makineritë automatike dhe mekanizmat për aparatet, 

të cilat aktivohen (lëvizin) me anë të monedhës ose me zheton; kasat regjistruese, makina 

llogaritëse, pajisja për përpunimin e informative dhe kompjuterat; aparatet për fikjen e 

zjarrit   

11   Aparatet për ndriçimin, ngrohjen, prodhimin e avullit, zjerjen, ftohjen, tharjen, 

ventilimin, furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare   

 

 

(111)  20318 

(151)  13/03/2017 

(181)  22/11/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7700 

(732)  Bosch Thermotechnik GmbH 

Sophienstraße 30-32 35576 Wetzlar , DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates"  Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  Logamatic 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet, shkencore, detare, gjeodezike, elektrike, fotografike, 

kinematografike, optike, për peshim, për matje, sinjalizimin, kontrollin (inspektimin), 

shpëtimin e jetës dhe stërvitjen; apartet dhe instrumentet për përcjelljen, ndërprerjen, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e rrymës elektrike; aparatet për 

filmime, transmetimin dhe reproduktimin e tingullit ose të fotografisë; mbajtësit magnetikë 

të informatave, të disqeve për filmim; makineritë automatike dhe mekanizmat për aparatet, 

të cilat aktivohen (lëvizin) me anë të monedhës ose me zheton; kasat regjistruese, makina 

llogaritëse, pajisja për përpunimin e informatave dhe kompjuterat; aparatet për fikjen e 

zjarrit   

11   Aparatet për ndriçimin, ngrohjen, prodhimin e avullit, zjerjen, ftohjen, tharjen, 

ventilimin, furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare   
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(111)  20264 

(151)  08/03/2017 

(181)  22/11/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7701 

(732)  Bosch Thermotechnik GmbH 

Sophienstraße 30-32 35576 Wetzlar , DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  Logalux 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet, shkencore, detare, gjeodezike, elektrike, fotografike, 

kinematografike, optike, për peshim, për matje, sinjalizimin, kontrollin (inspektimin), 

shpëtimin e jetës dhe stërvitjen; apartet dhe instrumentet për përcjelljen, ndërprerjen, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e rrymës elektrike; aparatet për 

filmime, transmetimin dhe reproduktimin e tingullit ose të fotografisë; mbajtësit magnetikë 

të informatave, të disqeve për filmim; makineritë automatike dhe mekanizmat për aparatet, 

të cilat aktivohen (lëvizin) me anë të monedhës ose me zheton; kasat regjistruese, makina 

llogaritëse, pajisja për përpunimin e informatave dhe kompjuterat; aparatet për fikjen e 

zjarrit   

11   Aparatet për ndriçimin, ngrohjen, prodhimin e avullit, zjerjen, ftohjen, tharjen, 

ventilimin, furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare   

 

 

 

(111)  20265 

(151)  08/03/2017 

(181)  22/11/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7709 

(732)  Robert Bosch GmbH 70469 Stuttgart , 

DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  DURATERM 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makinat dhe veglat e tyre; motorët dhe makinat motorike (përveç për automjeteve 

tokësor); lidhëset e makinave dhe elementet e transmisionit (përveç për automjeteve 

tokësor); mekanizmat (aparatet) bujqësorë; inkubatorët për vezë   
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(111)  20251 

(151)  07/03/2017 

(181)  22/11/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7713 

(732)  Bosch Thermotechnik GmbH 

Sophienstraße 30-32 35576 Wetzlar , DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  Multigas 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparatet për; ndriçimin, ngrohjen, prodhimimin e avullit, zjerjen, fohjen, tharjen, 

ventilimin, furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare   

 

 

 

(111)  20250 

(151)  07/03/2017 

(181)  13/12/2018 

(210)  KS/M/ 2008/8029 

(732)  ETAS Entwicklungs- und 

Applikationswerkzeuge für elektronische 

Systeme GmbH 10, Borsigstrasse D-70469 

Stuttgart, DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumentet; shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet 

dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të 

elektricitetit; aparatet për incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; 

bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës, 

makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për 

shuarjen e zjarrit   

42   Shërbime shkencore dhe tenologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjnë me to ; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterik   
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(111)  20283 

(151)  09/03/2017 

(181)  29/01/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8317 

(732)  Performance Health, LLC 1245 Home 

Avenue, Akron OH 44310 US, US 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  BIOFREEZE 

 
 

     

 
 

 

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

mjekësore; substancat dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnje; 

emplastër, materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

 

 

 

(111)  20257 

(151)  08/03/2017 

(181)  29/01/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8321 

(732)  Friesland Brands B.V.  Stationsplein 4 

3818 LE  Amersfoort, NL 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpenzët 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)  20456 

(151)  18/04/2017 

(181)  08/04/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8622 

(591)  E kaltër,e kuqe,e gjelbër dhe e bardhë 

(732)  JCB Co., Ltd. 5-1-22 Minami Aoyama 

Minato- ku, Tokyo 107-8686, JP 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

(540)  
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Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 9 Çip-e per qark te integruar;programe kompjuterike duke perfshire programe per 

shkarkim;programe kompjuterike te regjistruar ne nje mjet komunikimi te dhenash;karta 

magnetike te koduara;karta të qarkut te integruar [karta inteligjente (smart);qarqe te 

integruar;makina dhe aparatura elektronike dhe pjese te tyre;makina dhe aparatura 

telekomunikacioni;programe kompjuterike te perdorur per pagesa elektronike nepermjet nje 

rrjeti kompjuterik;telefona te levizshem;kompjutera;lexuesa karte;pajisje fundore per pika 

shitje 

16 Broshura;libralidhese;libra;kalendare;kataloge;harta;mbajtese 

pasaportash;revista;materiale periodike;gazeta;afishe;materijale te 

shtypur;publikime;artikuj per shkrim;shami letre te njomura;shami letre;blloqe xhepi per 

shenime;blloqe per shenime;punime pikture dhe kaligrafike;mbajtese fotografie;ngjitesa 

35 Marketing dhe publicitet;agjensi marketingu;marketing nepermjet postes;sistemim 

informacioni ne baza te dhenash kompjuterike;agjensi import- eksporti dhe sigurim 

informacioni nga ato;ndermjetesim te kontratave per blerje dhe shitje te produkteve;ofrim 

informacioni mbi shitje te mallrave;studime marketingu;afrim informacioni mbi studime 

marketingu;organizim ankandesh;ofrim informacioni mbi organizim ankandesh;leshim te 

vulave tregtare;afrim t e agjensive te punesimit;ofrim informacioni ne dhenie me qira 

temakinave fotokopjuese dhe perpunuesa teksti;ofrim informacioni per pergatitje te 

deklaratave financiare;ofrim informacioni mbi rregullimin e abonimeve ne gazete per te 

tjeret;promovim shitjesh per te tjeret;sherbime sekretarie dhe zyre;agjenis per realizim te 

marreveshjeve tregtare te kartave te kreditit;marrje dhe dhenje porosie per te 

tjeret;sherbime te futjes dhe te perpunimit te te dhenave;sherbime te sekretarise 

telefonike;leshim dhe shperndarje te faturave dhe deklaratave te llogarive;hartim dhe 

perpunim te te dhenave dhe informacionit statistikor 

36 Sherbime te kartes se kreditit;ofrim informacioni mbi deklaratat e kartes se 

kreditit;leshim te kartave me parapagim;agjensi per mbledhje debie;pervetesim dhe 

transferim pretendimesh monetare;likuidime financiare;shkembim monedhash;agjensi per 

shitje faturash te grumbullueshme kundrejt nje zbritje (faktoring);sherbime 

financimi;sherbime huadhenie;transferte elektronike fondesh;sherbime garancie;hua per t`u 

paguar ne shuma te njejta fikse dhe afatekohore te percaktuara;financime te dhenies me qira 

ku klienti pas te gjitha pagesave behet zoteruesi i mallit;ndermjetesim per financime te 

dhenies me qira ku klienti pas te gjithe pagesave behet zoteruesi i mallit;ndermjetesim per 

leshim te çeqeve te udhetimit;agjensi per mbledhje te pagesave te konsumit te gazit, 

energjise elektrike, pagesave te telefonit dhe detyrimeve komunale dhe ofrim infrmacioni 
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ne lidhje me to;mbledhje qiraje;dhenje huaje kundrejt garancise;banka kursimesh;vleresime 

financiare ne lidhje me sigurimin, veprimet bankare dhe pasurite e paluejtshme;analiza 

financiare;konsulence financiare;ofirm informacioni financiar;emetim te tollonave me 

vlere;agjensi apo ndermjetesim per tregtim te letrave me vlere;ofrim inforacioni mbi tregun 

e burses;ndermjetesim ne sigurim;llogaritje te sigurimit me norme me te larte se 

normalja;konsulence ne sigurim;ofrim informacioni mbi sigurimin;marrje persiper 

sigurimi;zyra kreditimi;hetim ne kredite e kompanise;ngritje fondi bamiresie;dhenie me 

qira te lexuesave te kartes, shkruesave te kartes dhe makineri dhe aparatura per perpunim 

pagese te perdorur per karta krediti apo karta debiti;agjensi per rekrutim dhe menaxhim te 

anetareve dhe tregtareve (anetare magazinash) ne emer te leshuesve te kartave te kreditit 

 

 

 

(111)  20457 

(151)  18/04/2017 

(181)  28/04/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8708 

(732)  Playboy Enterprises International Inc. 

680 North Lake Shore Drive Chicago, 60611 

IL, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  PLAYBOY 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitje per zbardhim dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi: përgatitje 

pastruese, lëmuese, fërkuese dhe gërryese; sapunë; parfume; vajra esencialë; produkte 

kosmetike; locion për flokë; pasta dhëmbësh.   

16   Letër, karton dhe produkte të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të 

tjera; material i shtypur; material për libërlidhje; fotografi; artikuj shkrimi; ngjitës për 

artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake; materiale për artistë; penelë; makina shkrimi dhe 

pajisje të nevojshme zyre (përveç mobilimit); material udhëzues dhe mësimor (përveç 

aparaturave); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasa të tjera); lloje 

makinash shkruese; shtypshkrime; në veçanti revista dhe materiale periodikë.   

32   Birra, ujra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera joalkolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupra dhe përgatitje të tjera për bërjen e pijeve; pije energjike; ujra të futur në 

shishe.   

 

 

 

(111)  20258 

(151)  08/03/2017 

(181)  02/10/2019 

(210)  KS/M/ 2009/9382 

(591)  E bardhë dhe e zezë 

(732)  DROGA KOLINSKA Živilska 

industrija, d.d. Kolinska ulica 1, 1544 

(540)  Cockta 
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Ljubljana, SI 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Shishe, shishe plastike   

32   Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet tjera jo alkoolike; pije frutash dhe lëng frutash; 

shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freksuese   

39   Plotësimi dhe shërbimet e paketimit për pije, veçanërisht të pijeve- ujërave minerale 

dhe gazuara dhe të tjera jo alkoolike, pije, pije frutash dhe lëngje frutash   

 

 

 

(111)  20262 

(151)  08/03/2017 

(181)  15/03/2020 

(210)  KS/M/ 2010/182 

(591)  E verdhë, e artë dhe e bardhë 

(732)  HASAN HAJDARI BEC, KS 

(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 shtazë të egra, përpunumet e mishit, pemë dhe perome 

të konzervuara, të ngrira të thara dhe të ziera, zhelet, gjemet, compote, vezë, qumësht dhe 

prodhimet e qumështit, vaji ushqimor dhe undyrë   

32   Birrë, ujra minerale dhe pije tjera joalkoolike, pije nga pemët dhe lëngje frutash, 

shurupe dhe preparate tjera per prodhimin e pijeve   

33   Pijet alkoolike (përveq birrës)   
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(111)  20263 

(151)  08/03/2017 

(181)  15/03/2020 

(210)  KS/M/ 2010/185 

(591)  E zezë, e kuqe dhe e bardhë 

(732)  HASAN HAJDARI BEC, KS 

(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 shtazë të egra, përpunumet e mishit, pemë dhe perome 

të konzervuara, të ngrira të thara dhe të ziera, zhelet, gjemet, compote, vezë, qumësht dhe 

prodhimet e qumështit, vaji ushqimor dhe undyrë   

32   Birrë, ujra minerale dhe pije tjera joalkoolike, pije nga pemët dhe lëngje frutash, 

shurupe dhe preparate tjera per prodhimin e pijeve   

33   Pijet alkoolike (përveq birrës)   

 

 

 

(111)  20314 

(151)  13/03/2017 

(181)  15/04/2023 

(210)  KS/M/ 2010/607 

(732)  Einhell Germany AG Wiesenweg 22 

94405 Landau/Isar, DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates"  Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  EINHELL 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makinat dhe veglat e makinerisë; motored dhe gjeneratorët (përveç mjeteve 

tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim dhe trasmesion; pajisjet 

bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e vezëve.   

9   Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vezhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të 

elektricitetit; apratet për inçizimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; 

bartësit e të dhënave magnetike; disqet për inçizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës llogaritëse të arkës, makinat 

llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; apratet për shuarjen e 

zjarrit.   

11   Aparatet për ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare   
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(111)  20260 

(151)  08/03/2017 

(181)  24/04/2023 

(210)  KS/M/ 2010/879 

(732)  SEBA DIS TICARET VE 

NAKLIYAT ANONIM SIRKETI Samandira 

Caddesi, No: 18 Buyukbakkalkoy-Maltepe-

Istanbul, TR 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastrues për amvisëri dhe preparate për larje rrobash, preparate të zbardhuesve për 

përdorim shtëpiak, niseshte për larje rrobash, sapun i lëngshëm, zbutës të pëlhurës për 

përdorim lavanderie, tretës i gëlqerës për përdorim lavanderie, sapun pluhur, pastrues 

pluhuri, preparate për pastrimin e qelqit, pambuk kozmetik për përdorim personal, pambuk 

për pastrim, lecka letre për pastrim, shkopinj pambuku për qëllime kozmetike, sapune për 

përdorim personal, sapune mjekësore, sapune të parfumosura, sapune të langshme, sapun 

për duar, sapun dizinfektues, sapun kozmetik, pastë dhëmbësh, xhel zbardhues i dhëmbëve, 

produkte dentare mjekësore për pastrim, pluhura dentar për pastrim, pastrues dhëmbësh, 

preparate të pastrimit të protezave të dhëmbëve, shpërlarës jo mjekësor i gojës, pastë 

dhëmbësh për parandalimin e gurëve.   

33   Verërat, pijet alkoolike,ekstrakte alkoolike për përgatitjen e pijeve alkoolike, pije 

alkoolike me qumësht, kokteje dhe aperitivë, konjakë, uiski, uzo, sake (pije Japoneze), të 

gjitha produktet e lartpërmendura me përjashtim të birrës.   

34   Duhani; duhan i përpunuar dhe I papërpunuar, cigaret, puro, burnot, cigarillo, cigare që 

përmbajnë zëvendësues duhani,jo për qëllime mjekësore;duhan që përtypet; produkte të 

duhanpirësve, që nuk janë të bëra prej metaleve të çmuara  dhe aliazheve të tyre; llulla të 

duhanit, çibukë dhe filterët e tyre, çakmak,tavëll duhani e bërë jo prej metaleve të çmuara, 

mbajtës(çantë) të duhanit, prerës të purove,mbajtëse llullash,pastrues llullash, këllëfe të 

cigareve dhe llullave të bëra jo prej metaleve të , çmuara , aparat xhepi për mbështjelljen e 

cigareve, letër për cigare, mbajtëse të cigareve, fishekë gazi për ndezësin e purove, gurë 

çakmaku ; fije shkrepëse, letër për cigare, mbajtëse e cigareve, fishekë gazi për ndezësin e 

purove, gurë çakmaku; fije shkrepëse.   

 

 

 

(111)  20313 

(151)  13/03/2017 

(181)  24/04/2023 

(210)  KS/M/ 2010/880 

(591)  E kaltër, e kuqe, e bardhë dhe e zezë 

(732)  SEBA DIS TICARET VE 

NAKLIYAT ANONIM SIRKETI Samandira 

Caddesi, No: 18 Buyukbakkalkoy-Maltepe-

(540)  
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Istanbul, TR 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastrues për amvisëri dhe preparate për larje rrobash, preparate të zbardhuesve për 

përdorim shtëpiak, niseshte për larje rrobash, sapun i lëngshëm, zbutës të pëlhurës për 

përdorim lavanderie, tretës i gëlqerës për përdorim lavanderie, sapun pluhur, pastrues 

pluhuri, preparate për pastrimin e qelqit, pambuk kozmetik për përdorim personal, pambuk 

për pastrim, lecka letre për pastrim, shkopinj pambuku për qëllime kozmetike, sapune për 

përdorim personal, sapune mjekësore, sapune të parfumosura, sapune të langshme, sapun 

për duar, sapun dizinfektues, sapun kozmetik, pastë dhëmbësh, xhel zbardhues i dhëmbëve, 

produkte dentare mjekësore për pastrim, pluhura dentar për pastrim, pastrues dhëmbësh, 

preparate të pastrimit të protezave të dhëmbëve, shpërlarës jo mjekësor i gojës, pastë 

dhëmbësh për parandalimin e gurëve.    

33   Verërat, pijet alkoolike,ekstrakte alkoolike për përgatitjen e pijeve alkoolike, pije 

alkoolike me qumësht, kokteje dhe aperitivë, konjakë, uiski, uzo, sake (pije Japoneze), të 

gjitha produktet e lartpërmendura me përjashtim të birrës.   

34   Duhani; duhan i përpunuar dhe I papërpunuar, cigaret, puro, burnot, cigarillos, cigare 

që përmbajnë zëvendësues duhani,jo për qëllime mjekësore;duhan që përtypet; produkte të 

duhanpirësve, që nuk janë të bëra prej metaleve të çmuara  dhe aliazheve të tyre; llulla të 

duhanit, çibukë dhe filterët e tyre, çakmak,tavëll duhani e bërë jo prej metaleve të çmuara, 

mbajtës(çantë) të duhanit, prerës të purove,mbajtëse llullash,pastrues llullash, këllëfe të 

cigareve dhe llullave të bëra jo prej metaleve të , çmuara , aparat xhepi për mbështjelljen e 

cigareve, letër për cigare, mbajtëse të cigareve, fishekë gazi për ndezësin e purove, gurë 

çakmaku ; fije shkrepëse, letër për cigare, mbajtëse e cigareve, fishekë gazi për ndezësin e 

purove, gurë çakmaku; fije shkrepëse.    

 

 

 

(111)  20281 

(151)  09/03/2017 

(181)  29/05/2023 

(210)  KS/M/ 2011/164 

(732)  UNIGUM GIDA MADDELERİ 

SANAYİ TİCARET ANONİM  ŞİRKETİ 

Konaklar Mahallesi Çınar Sokak Emlak 

Bankası Apartmanı, D:20 No:1, 4. Levent 

İstanbul, TR 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates"            Kodra e 

(540)  Lemontrick 
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Diellit Rr. 1 lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(511) 30   Kafe, kakao, pije të bazuara në kafe apo kakao, pije të bazuara në çokollatë, 

pasta, ravioli, makarona shtëpie, prodhime të furrës dhe pastiçerisë, ëmbëlsira, mjaltë, royal 

jelly, propolis, erëza ushqimesh, tharmi, sodë buke, substanca natyrale për përmirësimin e 

formës dhe ngjyrës së prodhimeve të pjekura dhe shtyerjen e periudhës kohore të prishjes, 

të gjitha llojet e miellit, konfeksioneri, çokollata, keksa, biskota, revani, sakëz, akullore, 

akull i ngrënshëm, krip, drithëra dhe prodhime të drithërave.   

 

 

 

(111)  20310 

(151)  13/03/2017 

(181)  01/11/2023 

(210)  KS/M/ 2011/211 

(732)  SEBA DIS TICARET VE 

NAKLIYAT ANONIM SIRKETI Samandira 

Caddesi, No:18 Buyukbakkalkoy-Maltepe-

Istanbul, TR 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani; duhan i përpunuar dhe i papërpunuar, cigaret, puro, burnot, cigarillo, 

cigare që përmbajnë zëvendësues duhani, jo për qëllime mjekësore; duhan që përtypet; 

produkte të duhanpirësve, që nuk janë të bëra prej metaleve të çmuara dhe aliazhe të tyre; 

llulla të duhanit, çibukë dhe filterët e tyre, çakmak, tavëll duhani e bërë jo prej metaleve të 

çmuara,mbajtës(çantaë) të duhanit, prerës të purove, mbajtëse llullash, pastrues llullash, 

këllëfe të cigareve dhe llullave të bëra jo prej metaleve të çmuara, aparat xhepi për 

mbështjelljen e cigareve, letër për cigare, mbajtëse të cigareve, fishekë gazi për ndezësin e 

purove, gurë çakmaku; fije shkrepëse, letër për cigare, mbajtëse e cigareve, fishekë gazi për 

ndezësin e purove, gurë çakmaku; fije shkrepëse.   

 

 

(111)  20279 

(151)  09/03/2017 

(181)  27/05/2023 

(210)  KS/M/ 2011/241 

(732)  Federal-Mogul Sealing Systems 

Limited Manchester Internacional Office 

Centre Styal Road, Manchester M22 5TN, 

(540)  Payen 
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UK 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(511) 6   Rondelë dhe bulona me kokë cilindër të bëra prej metali të përbashkët që nuk 

përfshihen në klasa të tjera.   

7   Rondela, vula dhe bulona me kokë cilindër për motore dhe makina.   

17   Rondelë dhe vula; rondelë dhe material për vulosje    

 

 

 

(111)  20259 

(151)  08/03/2017 

(181)  27/05/2023 

(210)  KS/M/ 2011/278 

(732)  MILAN BLAGOJEVIĆ AD Djure 

Strugara 20, 11300 Smederevo, RS 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  TERMO MAGNUM 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparatet për ndriçim, ngrohje, prodhimi i avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizimi me ujë dhe qëllime sanitare, sidomos shporetat me lëndë djegëse të ngurtë dhe me 

motor elektrik.   

 

 

 

(111)  20381 

(151)  21/03/2017 

(181)  07/06/2021 

(210)  KS/M/ 2011/605 

(732)  Kraš, prehrambena industrija, d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 30 Qokolladë me oriz 

 

 

 

(111)  20088 

(151)  15/02/2017 

(181)  22/09/2021 

(210)  KS/M/ 2011/988 

(300)  85/398,333  15/08/2011  US 

(732)  Alvarez and Marsal Holdings, LLC 

(Delaware limited liability company) 600 

Lexington Avenue, 6th Floor New York, 

New York 10022, US 

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

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

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35 Sherbime managjimi biznesi;sherbime mbikqyrjeje afarizmi;sherbime konsultimi 

afarist 

36 Sherbime konsulence kreditimi;sherbime konsultimi financiar;sherbime drejtimi 

bankrotimi;sherbime ekzaminuesish bankrotimi 

 

 

 

(111)  20086 

(151)  15/02/2017 

(181)  25/01/2022 

(210)  KS/M/ 2012/67 

(732)  Meridian Corporation L.L.C. 

Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale pn. 

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, P+12, 

Prishtinë 

 
 

(540)  Deutsche Beckerai 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, mish pule; Ekstrakte të mishit;  Pemë dhe perime të prezervuara, të 

ngrira, të ziera; Xhel, xhem, komplot; Vezë; Qumsht dhe produkte të qumështit; Vajra dhe 

yndyra për ushqim   

30   Kafe, çaj, kafe artificiale dhe e kokos; Oriz; Tapiokë dhe miell palme; Miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat, Bukë, Ëmbëlsira dhe ëmbëlsirat, akujë, sheqer, mjaltë, 

melasë, maja, bukë-pluhur, kripë, mustardë, uthull, sose (kondimente); Erëza; Akull   

31   Kokrra dhe produkte të bujqësisë, hortikulturës, dhe pylltarisë që nuk janë të përfshira 

në klasat tjera; Kafshë të gjalla; Pemë dhe perime të freskëta. Farëra; lule dhe mbjellje 

natyrore; ushqime për kafshë   
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43    Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve  

   

 

 

 

(111)  20087 

(151)  15/02/2017 

(181)  25/01/2022 

(210)  KS/M/ 2012/69 

(732)  Meridian Corporation L.L.C. 

Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale 

pn.10000 Prishtinë, KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, P+12, 

Prishtinë 

 
 

(540)  Meridian Drinks 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kafe artificiale dhe e kokos; Oriz; Tapiokë dhe miell palme; Miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat, Bukë, Ëmbëlsira dhe ëmbëlsirat, akujë, sheqer, mjaltë, 

melasë, maja, bukë-pluhur, kripë, mustardë, uthull, sose (kondimente); Erëza; Akull   

32   Birra   

33   Pije alkoolike   

39   Transport; Logjistikë    

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve    

 

 

 

(111)  20111 

(151)  22/02/2017 

(181)  25/01/2022 

(210)  KS/M/ 2012/70 

(732)  Meridian Corporation L.L.C. 

Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale pn. 

10000 Prishtinë, , KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, P+12, 

Prishtinë 

 
 

(540)  Meridian Food 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, mish pule; Ekstrakte të mishit;  Pemë dhe perime të prezervuara, të 

ngrira, të ziera; Xhel, xhem, komplot; Vezë; Qumsht dhe produkte të qumështit; Vajra dhe 

yndyra për ushqim   

30   Kafe, çaj, kafe artificiale dhe e kokos; Oriz; Tapiokë dhe miell palme; Miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat, Bukë, Ëmbëlsira dhe ëmbëlsirat, akujë, sheqer, mjaltë, 

melasë, maja, bukë-pluhur, kripë, mustardë, uthull, sose (kondimente); Erëza; Akull   

31   Kokrra dhe produkte të bujqësisë, hortikulturës, dhe pylltarisë që nuk janë të përfshira 

në klasat tjera; Kafshë të gjalla; Pemë dhe perime të freskëta; Farëra; Lule dhe mbjellje 

natyrore; Ushqime për kafshë   

39   Transport; Logjistikë    
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43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve    

 

 

 

(111)  20312 

(151)  13/03/2017 

(181)  13/03/2022 

(210)  KS/M/ 2012/231 

(300)  RM2012C000314  18/01/2012  IT 

(732)  ENI S.p.A. PIAZZALE ENRICO 

MATTEI, 1 ROME (RM), IT 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  ENI I - SIGMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikantë; mjete të përbëra për thithje pluhuri dhe 

lagje; karburante (përfshirë vajin motorik) si dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për ndriçim    

 

 

 

(111)  20089 

(151)  16/02/2017 

(181)  20/04/2022 

(210)  KS/M/ 2012/417 

(732)  THE EUROPEAN BANK FOR 

RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT One Exchange 

Square,London EC2A 2JN, UK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)   EUROPEAN BANK FOR 

RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Këshillim dhe asistencë në menaxhim biznesi; këshillim dhe asistencë në 

menaxhime komerciale; planifikim; hulumtime, konsultime, vlerësime, analiza dhe 

shërbime informative, të gjitha që kanë të bëjnë me bizneset dhe tregun; prognoza 

ekonomike dhe shërbime këshillimi në lidhje me çështjet ekonomike, vlerësimi i mundësive 

biznesore, hulumtime tregu, projektimi i trendeve biznesore, përgatitja e statistikave 

biznesore, studime statistikore biznesore; shërbime informative dhe këshillimi, të gjitha që 

kanë të bëjnë me shërbimet e sipërpërmendura; të gjitha të përfshira në Klasën 35   

36   Shërbime bankare; shërbime financiare; shërbime investimi dhe financimi; nxjerrja e 

financave; financime; lëshimi dhe aranzhimi i kredive; shërbime sigurimi; investime 

financiare dhe shërbime të menaxhimit financiar; shërbime garantimi; shërbime financiare 

për korporata; shërbime të planifikimit financiar dhe të investimeve; shërbime këshillimi, 

konsultative, informative, asistencë, analiza dhe vlerësime, të gjitha që kanë të bëjnë me 

shërbimet e sipërpërmendura; të gjitha të përfshira në Klasën 36   
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41   Shërbime edukimi, trajnimi dhe instruktimi, të gjitha që kanë të bëjnë me zhvillimin 

industrial, privatizimin, investimet financiare dhe menaxhimet financiare; shërbime 

bibliotekare; aranzhimi dhe drejtimi i seminareve, konferencave dhe ekspozitave; shërbime 

këshillimi, konsultimi, informimi, asistence, analiza dhe vlerësime, të gjitha që kanë të 

bëjnë me shërbimet e sipërpërmendura; të gjitha të përfshira në Klasën 41   

42   Hulumtime, analiza, konsultime, këshilla dhe asistencë teknologjike dhe teknike; 

studime projektimi; konsultime, hulumtime, këshillime, asistencë dhe shërbime 

informative, të gjitha që kanë të bëjnë me zhvillimin industrial dhe projektet privatizuese; 

shërbime këshillimi, konsultative, informative, asistimi, analiza dhe vlerësime, të gjitha që 

kanë të bëjnë me shërbimet e sipërpërmendura; të gjitha të përfshira në Klasën 42   

 

 

 

(111)  20109 

(151)  22/02/2017 

(181)  13/07/2022 

(210)  KS/M/ 2012/756 

(732)  Forest Laboratories Inc. 909 Third 

Avenue New York 10022, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin  e 

sëmundjeve dhe çrregullimeve të metabolizmit, sistemi respirator, sistemi qendror nervor, 

sistemi periferik nervor, sistemi kardiovaskularë, sistemet gastrointestinale; preparatet 

farmaceutike dhe substanca për qetësimin e dhimbjeve, artritit, infeksioneve, 

inflamacioneve  dhe diabetit; preparatet farmaceutike dhe substancat për përdorim në 

fushën e anestezionit, onkologjisë, urologjisë dhe gjinekologjisë   

 

 

 

(111)  20332 

(151)  16/03/2017 

(181)  14/09/2022 

(210)  KS/M/ 2012/944 

(300)  MI2012C002787  16/03/2012  IT 

(732)  OVIESSE S.p.A. Via Terraglio, 17, I-

30174 Venezia Mestre (VE) , IT 

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

(540)  OVS 
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Kodra e Diellit, Zona e Jugut L 9/5 

 
 

(511) 3   Kozmetikë; parfume dhe parfumeri; sapuna; vajra esenciale; temjan; drurë të 

aromatizuar; lule te thara dhe erëza (aromatizues), losion dhe preparate për përkujdesje për 

trup dhe përkujdesje të flokëve; pasta dhëmbësh; aromë e thatë për të parfumizuar të linjtat.    

14   Metale të çmuara dhe lëgurat e tyre si dhe produktet nga metalet e çmuara ose të 

mbështjellura me këto metale (lyerje galvanike), të cilat nuk përfshihen në klasat tjera; 

stoli; stoli kostumesh; gurë të çmuar; instrumente kronometrike dhe horologjike; qeska për 

orë; rripë ore; breza dore për orë; kuti për stoli.   

18   Lëkurë dhe imitimi i lëkurës, produkte të punuar nga këto materiale dhe të cilat nuk 

përfshihen në klasa tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; trasta dhe valigje udhëtimi; ombrella, 

ombrella kundër diellit dhe bastun për ecje; kamxhik, rripa dhe takëme shalurimi.   

20   Mobile, pasqyra, korniza pikturash; produkte (të cilat nuk përfshihen në klasat tjera) të 

punuar nga druri, tapa, kallami, thupra, thurje, briri, eshtra, fildish, llapa të balenave, guaca, 

qelibar, margaritar, shkumë deti dhe zëvendësime të këtyre materialeve, ose nga plastika.   

21   Takëme ose vegla kuzhine dhe kutija; krehër dhe shpuza; brusha (pos brusha 

piktorësh); material për ndërtimin e brushave; artikuj për qellime pastrimi; lesh çeliku; qelq 

të pa përpunuar apo gjysëm të përpunuar (pos qelqit të përdorur në ndërtimtari); qelqurina, 

porcelan dhe punime argjile të cilat nuk përfshihen në klasta tjera.   

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të cilat nuk përfshihen në klasat tjera; mbulesa shtrati 

dhe tavolinash.   

25   Veshje (rroba), mbathje, mbulesa koke.   

26   Dantella dhe qendisje, shirita dhe bishtaleca; pulla, grepa  dhe vegëza (vrima), pinceta 

dhe gjilpëra; lule artificiale.   

28   Lojra dhe lodra; artikuj sportiv dhe gjinastike të cilët nuk përfshihen në klasa tjera; 

dekorime për pemën e krishtlindjeve   

35   Reklama; managjim biznesi; administrim biznesi; shitje me pakicë dhe shitje onlajne të 

produkteve kozmetike, parfumeve dhe artikuj parfumerie, sapuna, vajra esenciale, drurë të 

thare të aromatizuar, potpuri produktesh të aromatizuara (perfumed potpourri), losion dhe 

preparate per perkujdesje dhe tretman të trupit dhe flokëve, pasta dhëmbësh, qeska për të 

linjta të parfumizuara, vaj për banjo, yndyrë për të mbathura, yndyrë për lëkurë, kandella, 

parfume  për qirinj, vegla dhe paisje dore (të cilat operojne me dorë), takëme, armë të lehta 

dore, thika, aparate fotografike, qeska për kamera, kamkoredera, qeska për kamkordera, 

qeska për gjyzlykë dhe thjerëza kontakti, hijezim për sytë, korniza për syza, syza, syza 

dielli, zingjirë për syza, syza mbrojtëse sportive, binokularë, helmeta mbrojtëse për 

sportistë, aparate telefonike, telefona mobilë, paisje voki-toki, eraphones, qeska për 

telefona mobilë, hedfona për të dëgjuar muzikë, CD (audio video), ditarë elektronik, CD 

plajerë, media plajerë portativ, kompjuter notebuk-ë, videokaseta, publikime elektronike të 

(shkarkueshme), kalkulatorë xhepi, aparate navigimi për automjete (të paisura me 

kompjuter), mousë (paisje për procesimin  e të dhënave), jastëk për mousa, memorje për 

kompjuterë, shkallarë, pedometra, indikatorë temperature, matësa të vezëve (shishja e 

rërës), magnete dhe megnete dekorativë, aparate ndriçimi, ngrohje, gjeneratore të avullit, 

zierje, ftohje, tharje, ventilimi, furnizimi me ujë dhe të destinuar për sanitarije, metale të 

çmuara dhe legurat e tyre si dhe produkte të prodhuara nga metalet çmuara dhe të 

mbështjellura me to, të cilët nuk përfshihen në klasa tjera, stoli, gurë të çmueshëm, 

instrumente horologjike dhe kronometrike, qeska për orë, rripa dhe breza për orë dore, 
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kutija për stoli, letër, kartuq dhe produkte të punuara nga këto materiale, të cilat nuk 

përfshihen në klasa tjera, materiale të printuara, materiale liberlidhje, fotografi, shkresëri, 

adheziv për shkresëri dhe qëllime shtëpiake, materiale për artistë, brusha pikturimi, 

shtypësa dhe rekuizita zyresh (pos mobilje), materiale trajnimi dhe mesimdhënje (pos 

aparatura), materiale plastike për paketim (të cilat nuk përfshihen në klasat tjera), shirita 

printimi, blloqe printimi, lëkurë dhe imitim i lëkurës, dhe produkte të prodhuara nga këto 

materiale dhe të cilat nuk përfshihen në klasat tjera, lëkurë kafshësh, gëzof, trasta dhe 

valigje udhëtimi, umbrella, ombrella dielli, bastun për ecje, rripa dhe paisje shalërimi, 

mobilje, pasqyra, korniza pikturash, produkte druri të cilat nuk përfshihen në klasa tjera, 

tapë, kallami, thupra, thurje, briri, eshtra, fildishi, eshtra balene, guaca, qelibar, margaritarë, 

shkumë deti, si dhe zëvendësime për keto materiale ose nga plastika, kutija dhe vegla 

shtëpiake dhe kuzhine, krehëra dhe shpuza, brusha (pos brusha pikturimi), materiale 

ndertimi të brushave, artikuj me destinim pastrimin, lesh çeliku, qelq i pa përpunuar dhe 

gjysëm i përpunuar (pos qelqit për ndertimtari), qelqurina, porcelan dhe punime dheu të 

cilat nuk përfshihen në klasa tjera, tekstile dhe produkte teklstili, të cilat nuk përfshihen në 

klasa tjera, mbulesa shtrati dhe tavoline, veshje (rroba), mbathje, kapela, dantella dhe 

qendisje, shirita dhe bishtaleca, pulla, krrabëza (grepa) dhe vegëza, pinceta dhe gjilpëra, 

lule artificiale, tepiha, qilima, rrogoz dhe shtroje, linoleum dhe materiale tjera për mbulim 

të dyshemeve ekzistuese, varëse për mure (jo nga tekstili), lojra dhe lodra (gjëra për lojë), 

artikuj gjimnastik dhe sportiv të cilët nuk përfshihen në klasa tjera, dekorime për pemën e 

krishtlindjeve, duhan, artikuj për duhanpirës, shkrepësa, managjim të shtëpive të mallrave, 

shitoreve dhe outleteve; sherbime managjimi biznesi në raport me franshizim; organizimi, 

implementimi, managjimi dhe mbikqyrja e lojalitetit të shemave të konsumatorëve, shemat 

e shpërblimit të konsumatorëve, shemat e nxitjes së konsumatrëve, duke përfshirë edhe 

internetin. 

   

 

 

 

(111)  20454 

(151)  30/03/2017 

(181)  04/12/2022 

(210)  KS/M/ 2012/1251 

(591)  E kuqe, e kaltër dhe e bardhë 

(732)  Savatours Sh.p.k. Rr.Rexhep Luci 

18/1, Prishtinë, KS 

(740)  N.SH. Kosovo Consultants GR KCG            

Rr. "Muharrem Fejza"  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Sherbime transporti dhe udhetimesh; transport ajror udhetaresh; poster dhe 
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transport ngarkesash; sherbime turistike; organizim udhetimesh; sherbime te agjensive te 

udhetimeve; garantimi nje programi per dhenie bonusi (shperblimi per udhetaret qe 

udhetojne shpesh; ruajta e postes dhe ngarkeses; shperblime te transportit tokesor; sherbime 

qe kane lidhje me transportin; garantimi i rrjetit te transportit dhe sherbimi i rezervimit te 

udhetimit nepermjet rrjeteve kompjuterike   

 

 

 

(111)  20002 

(151)  02/02/2017 

(181)  11/12/2022 

(210)  KS/M/ 2012/1287 

(591)  e zezë, e bardhë 

(300)  302012034670.7  13/06/2012  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35 74172 Neckarsulm, KS 
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(511) 1   Kimikate që përdoren në industry, shkencë dhe fotogragi, si dhe në bujqësi, 

hortikulturë dhe në pyje; sintetikë artificial e paprocesuar, plastikë e paprocesuar; 

fertilizues; përbërës për shuarje zjarri; preparate temperimi dhe ngjitjeje; substanca kimike 

për ruajtjen e ushqimeve; substanca për erësim ose nxirjeje; adezivë për qëllime industriale; 

kimikate industriale, konkretisht preparate për heqjen e shenjave dhe preparate sensitivë 

zbutës të lëngshëm, filmash të paekspozuar, veshjesh sensitive dhe pllaka për fotografi, 

letra fotografike; fertilizues i dekompozuar, fertilizues natyral; fertilizues nitrogjeni; pleh, 

dhe për lule, përbërës të dekonbozuar, dhe për rritje, preparate kushtëzuese për dhe kimik; 

ruajtës (prezervues) lulesh; vazo fertilizuese për hortikulturë; kimikate hortikulture (përveç 

fungicideve, herbicideve, insekticideve dhe parasiticideve); preparate zjarrduruese; 

preparate për simulim për qëllime pjekjeje dhe gatim industrial; zbutës mishi për qëlllime 

industriale; preparate kundër ngrirjes (antifriz); baktereocide për verë (preparate kimike që 

përdoren për bërjen e verës); potas; preparate baktereologjike për thartim; ëmbëlsues 

artificial (preparate kimike); forcues për këpucë, ngjitës për lëkurë, lendë shartuese; pastë 

zhamprerësi; kollë për qëllime industriale; adezivë për varje letrash; preparate për heqjen e 

letrës së mureve; adesivë për tullat e mureve; shkrirës bojrash dhe materialesh të tjera për 

lyerje; substanca për të ndaluar rrjedhjen në veshjet; ftohës për motorët e mjeteve lëvizëse; 

kimikate lëkure kundër ujit, kimikate për fryrje lëkure; kimikate për rinovim lëkure; ngjitës 

për qëllime industriale; preparate çngjitëse; kimikate tekstilesh kundër ujit; kimikate kundër 

njollave për përdorim në veshjet; përbërës për riparim gomash; përbërës për riparim të 

tubave të ajrit të brendshme të gomave; të gjitha mallrat e sipërpërmendura për aq sa 

përfshihen në klasën 01   
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2   Substanca për bojë, bojra ngjyruese, llak; mbrojtës kundër gërryerjes, kalbjes dhe 

përkeqësimit të drurit; ngjyrues; lëndë riparuese; sintetikë (resin) natyral të papërpunuar; 

metale në formë flete dhe pluhuri për piktorët, dekoruesit, printuesit dhe artistët; ngjyrues 

për likerë; substanca lidhëse për këpucët; substanca boje kundër zjarrit; graso kundër 

gërryerjes; pasta printerash (bojë); bojë printimi, toner, bojë kartrixhes për printera 

kompjuterikë, toner kartrixhes (të mbushur) për printera, pajisje faksi dhe fotokopje; 

substance boje; shkëlqyes (substanca boje, llak); veshje druri (substanca boje); ngjyrosës 

për pije; substanca lidhëse për ushqime; letra për t’u vendosur në vezët e Pashkëve; nën 

veshje për shasitë e mjeteve; hollues për llak; hollues për substanca boje; substance e 

përzier me ujë dhe ngjitës për dekorim; të gjitha mallrat e sipërpërmëndura për aq sa 

përfshihen në klasën 02   

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim larës; preparate pastruese, 

fërkuese, heqëse njollash me fërkim dhe abrazive; sapunë; parfumeri, vajra esence, 

kozmetikë, locione flokësh; pastë dhëmbësh; tualete (të higjenës personale); locion flokësh 

për higjenë personale; preparate kozmetike për përkujdesje lëkure; adesivë për qëllime 

kozmetike; locione pas roje; preparat kundër djersitjes (tualeteri); preparate antistatike për 

qëllime shtëpiake; aromatikë (vajra esencë); lëkurë quillaia për larje; kripë për larje, jo për 

qëllime mjekësore; preparate kozmetike për larje; maskë bukurie; kripë zbardhuese; sodë 

zbardhuese; ilaç për larje kundër zverdhjes; kimikate për çelje-ngjyre për qëllime shtëpiake 

(larje); preparate për heqje ngjyre; set kozmetik (të mbushur); preparate kozmetikë për 

qëllime dobësimi; kozmetikë për kafshët; krem kozmetikë; krem zbardhës lëkure; luçidues 

dhëmbësh; preparate për pastrim dhëmbësh; sprucues për freskim frymëmarrje; deodorantë 

për qënie njerëzore dhe për kafshë; detergjentë të tjerë veç atyre për përdorim në 

operacionet në ndërmarrje dhe për qëllime mjekësore; substance lidhëse kozmetike; ujë 

kolonje; ujë tualeti; krem flokësh; xhel flokësh, shampo, kondicionerë flokësh dhe 

hidratues flokësh (kozmetikë); parfume; kalem ngjyes buzësh; krem dhe locion fytyre; 

thonjë fals; pastrues dhe lucidues kozmetikë thonjsh; preparate zbardhuese për qëllime 

kozmetike; nuance për kek (vajra esencë); esenca eteri; pastrues qumështi për qëllime 

tualeti; vetulla kozmetikë; kalema vetullash; zbutës tekstil për qëllime larjeje; qerpikë fals; 

llak dyshemeje parketi; substance lidhëse flokësh; substance lidhëse mjekre; llak 

mustaqesh; spruce flokësh; preparate për valëzim flokësh; çelës ose zbardhues ngjyrash për 

larje; preparate absorbuese larjeje; kollë për qëllime larjeje; locione për qëllime kozmetike; 

make-up; pluhur make-up; preparate make-up; preparate për heqje make-up; substancë për 

errësim qerpikësh; shpëlarës goje jo për qëllime mjekësore; preparate kujdesi për thonjtë; 

kalema kozmetikë; llak luçidues parket dyshemeje; pomada për qëllime kozmetike; putpuri 

(aromash); gur poroz i lehtë (pumice); veshje rëre; letër rëre; dru i aromatizuar; shampoo 

për qen; krem çizmesh; luçidues këpusësh; llak këpucësh; preparate zbutës (absorbues); 

sapun për çeljen zbardhjen e veshjeve; shkëlqyes absorbues për qëllime larjeje; preparate 

për erresim nga dielli (kozmetikë); peceta të mbushura me locione kozmetike; preparate për 

heqjen e luçidimit: llak depilues; substance yndyre larëse; substance yndyre për pastrim; 

krem për lëkurë; preparate depiluese; xhel i lëngët hidrokarbur për qëllime kozmetike; 

transferues decorative për qëllime kozmetike; kalema aromatikë; shkopinj aromatizues; 

aroma; kripë për dush, jo për qëllime mjekësore; detergjent për pjatalarje; preparate 

tualeterie për aq sa përfshihen në klasën 03; preparate kundër rezeve diellore dhe për 

errësimin nga dielli; preparate për përkujdesin ndaj lëkurës pas larjes në diell; veshje të 

mbushura me detergjent për larje; produkte pambuku dhe leshi për aq sa përfshihen në 
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klasën 03, veçanërisht fërkues pambuku leshi, veshje mbrojtëse pambuku leshi; preparate 

shbllokuese të tubacioneve shkarkuese; solucione për fërkim; preparate antistatik për 

qëllime shtëpiake; preparate për të shkëlqyer fletët e bimëve; ekstrakte lulesh (parfume); 

baza për parfume lulesh; ajër i presuar në kuti për qëllime pastrimi dhe heqje pluhurash; 

preparate për bojatisje me vijëzim; preparate për heqje shenjash shenjuesish për qëllime 

shtëpiake; ngjyrosës për qëllime të larjes së teshave dhe për ËC; yndyrna për qëllime 

kozmetike; heqës njollash; substance të lëngshme për mos-rrëshqitje në dyshem; llak mos-

rrëshqitës për dysheme; xhel dhëmbësh çelës ose zbardhues; veshje luçiduese për larje 

teshash; veshje kolle për qëllime larjeje; veshje xhami; preparate kozmetike për përkujdese 

ndaj lëkurës; preparate për erësim nxirje diellore (kozmetikë); sete kozmetikë (të mbushur); 

locione për qëllime kozmetike; qumësht me bajame për qëllime kozmetike; preparate për 

larje në të thatë; preparate roje, sapun roje, gurë roje (astringents), locione pas roje; lëngje 

për pastrimin e xhamave mbrojtës nga era; yndyrna për qëllime pastrimi; make-up; 

preparate për pastrimin e letrave të murev; të gjitha mallrat e sipërpermendura për aq sa 

përfshihen në Klasën 03   

4   Vaj dhe graso industrialë; lubrifikues; absorbues pluhuri, përbërës hidratues dhe lidhës; 

karburante (duke përfshirë lëngje motorike motor spirit) dhe ndriçues; qirinj dhe shirita për 

qëllime ndriçimi; graso për rrypa; graso për lëkurë; graso për çizme; mbrojtës yndyre për 

lëkurë; vajra për for pikturim ose bojatisje; preparate për mos-rrëshqitje për rrypat; 

preparate për heqjen e pluhurit; karburante solid, të lëngshëm dhe të gaztë (duke përfshirë 

karburantë motorikë) dhe karburantë për ndriçim; copa druri për ndriçim, copa letre për 

ndriçim; ndëzës zjarri; graso ndriçuese, qirinj për pemën e krishtlindjeve; dyll blete; 

benzinë karburant, dru zjarri, ynfyrë karburanti, përforcues karburanti i metilizuar; qymyr i 

koksifikuar i djegshëm; qirinj të parfumosur; qymyr i koksifikuar druri; qymyr druri, pluhur 

qymyri (karburant), mbetje zarzavatesh e karbonizuar (karburant); mbetje zarzavatesh e 

karbonizuar e koksifikuar (karburant); shirit llampe; mbrojtës lëkure (vajra dhe graso); vaj 

motori; gaz për ndriçim; naftë (crudo ose e rafinuar); graso për çizme; dyll për ndriçim; 

graso për armë, graso leshi; të gjitha mallrat e sipërpërmendur për aq sa përfshihen në 

klasën 04   

5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare per qëllime mjeksore; ushqim 

dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjeksore dhe veterinar, ushqim për 

bebet; plotësues dietetikë për njerëzit dhe kafshët; allçi, materiale për veshje; material për 

mbushje dhëmbësh, dyll dhëmbësh; dizinfektant; preparate për shkatërimin e paraziteve; 

fungicideve, herbicideve; preparate farmaceutikë and veterinarë për përkujdesje 

shëndetësore, veçanërisht solucione kripore, solucione për frymëmarrje, solucione për 

irritime të hundës, të fyrmëmarrjes dhe gargarës; kura me anë të pirjes për qëllime 

mjeksore; preparate dhe substance mjekësore; shpëlarës goje për qëllime mjekësore; 

pambuk absorbues; veshje (tapes) adezive për qëllime mjekësore; allçi adezivë; preparate 

për përmirësimin e ajrit; preparate për purifikimin e ajrit; ushqim albuminoz; larës 

kafshësh; preparate biologjike për qëllime mjeksore; pambuk antiseptik; antiseptikës; 

balsam për qëllime mjeksore; fasho higjenike; fasho menstruacionesh; fasho për veshje; 

preparate për banjo terapeutike; preparate banjoje për qëllime mjekësore; preparate banjoje 

për qëllime mjekësore; banjo kripe për qëllime mjekësore; kripë për banjo me ujë mineralë; 

rrypa për shami sanitare, fasho menstruacionesh; rrypa kyçi për qëllime mjekësore; shtresa 

për kujdesje për gjoksin; konfeksione mjekësore; rrypa kyci për qëllime mjekësore; kapsula 

për qëllime farmaceutike; çamçakëz për qëllime mjekësore; rrypa antiparasite për kafshët; 
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konfeksione për qëllime mjekësore; produkte disinfektantë, shplarës, ruajtës dhe  pastrues 

për lente kontakte; solucione për lente kontakti si dhe përdorimin e tyre; kontraceptivë 

kimik; mjete kuruese misri; unaza misri për shputat e këmbëve; pambuk për qëllime 

mjekësore; preparate farmaceutike për trakjtimin e zbokthit; deodorante për veshje dhe 

tekstile; detergjentë për qëllime mjekësore; pije dietetike të përshtatura për qëllim 

mjekësore; ushqime dhe preparate ushqimore dietetike për qëllime mjekësore; ushqime 

dietetike për përkujdesje shëndetësore me bazë vitaminash, mineralesh dhe elementësh të 

tjerë (trace); preparate enzimash për qëllime mjekësore; substance dietetike për qëllime 

mjekësore; disinfektantë për qëllime higjene; locione qensh; larës qensh; substanca larguese 

për qentë; pije mjekësore; hidratues sysh; kutitë e ndihmës së shpejtë, të mbushura; ngjitës 

flutures; letër kapjeje fluturues; preparate shkatërruese fluturuese; barna për hidratimin e 

shputës së këmbës; garzë për veshje; germicide; dru kedër për t’u përdorur si largues 

insektesh; graso për qëllime mjekësore; çajra mjekësorë; largues insektesh; insekticide; 

xhel hidrocarburpër qëllime mjekësore; mbathje menstruacionesh; mbathje veshje sanitare; 

qumësht pluhur për bebe; qumësht i sheqerosur; peceta të mbushura me locione 

farmaceutike; locione për qëllime farmaceutike; locione për qëllime veterinare; tablet që 

shkrihen ngadalë në gojë; pije me përbërje qumështi për qëllime mjekësore; alkol për 

qëllime mjekësore; bimë mjekësore; yndyrna mjekësore; çanta dore mjekësore, të 

mbushura; barna për qëllime mjekësore; tampon sanitarë; mentol; lloj kremi (ointments); 

plotësues ushqimorë mineralë, produkte ushqimorë plotësuespër qëllime jo-mjekësore me 

bazë mineralesh, amino acidi, elementësh gjurmëlënës, fibra zarzavatesh (kalori të ulët), 

veç e veç ose të kombinuara; letër kundër insekteve; preparate kundër insekteve; shpëlarës 

goje; baltë banje; shami për rrjedhjet (incontinents); shtesa ushqimore për qëllime 

mjekësore; peshqirë sanitarë; fasho menstruacionesh; shtresa absorbuese për rrjedhjet 

(incontinents); veshje të brendshme me karakter bimor (liners); preparate antiparasit; kokra 

për qëllime farmaceutike; preparate kimike për diagnostikimin e barrës; çajra dobësues për 

qëllime mjekësore; barna për hidratim; xhel (royal) për qëllime mjekësore; preparate 

farmaceutike për kujdes ndaj lëkurës; kripëra me aromë; preparate sterilizuese; kremra për 

djegjet nga dielli; preparate për djegjet nga dielli për qëllime farmaceutike; shurup për 

qëllime farmaceutike; preparate vitaminoze; shtup pambuku për qëllime mjekësore; 

kompresa mjekësore ose mjete për të matur temperaturën e trupit; bllokues dielli; plazma 

fërkuese; kompresa; veshje dhe kompresa për uljen e temperaturës së trupit ose për uljen e 

etheve ose për heqjen kokëdhimbjes; veshje mjekësore plagësh; barna për qëllime 

mjekësore; bar për ulje ethesh; çaj me bimë mjekësore; ankeplaste me pluhur për stimulim 

ngrohjeje; preparate dobësuese për qëllime mjekësore, ulës oreksi për qëllime mjekësore; 

tonik për qëllime mjekësore; kurues për alergjitë; preparate për këmbët për qëllime 

mjekësore; preparate për kallot për qëllime mjekësore; spruce për dhomë si preparat për të 

pastruar ajrin; preparate farmaceutike dhe mjekësore për atletët, si krem, xhel, sproco, për 

muskuj të tendosur dhe të tensionuar; kompresa; fasho sporti dhe fasho për qëllime 

shëndetësore; pambuk për qëllime mjekësore; peceta letre ose celulaze për bebe; peceta 

mbështjellëse (liners); peceta bebeje prej material tekstili; të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura për aq sa përfshihen në Klasën 5.   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materiale për ndërtime metalike; struktura të 

transportueshme prej metali, materiale metali për shina hekurudhore, tubacione dhe tuba 

metali; kasaforta; mallra prej metali te zakonshëm të papërfshira në klasa të tjera, xeherorë; 

kuti letrash prej metali; bllokues timoni për automjete prej metali; grila metali; rrjeta 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

187 

 

insektesh prej metali;  gërvishtëse dyersh, kumbara metali, grilë dritaresh prej metali, 

varëse rrobash prej metali, paleta prej metali, verandë prej metali, pishina (struktura 

parafabrikate prej metali), mentesha mobiljesh, tabela, duke përfshirë targa regjistrimi për 

automjete; kontenierë transporti, tanke; kudhra, zinxhirë ashensori, rubinetë për fuçi, tapa 

shishesh, nyje për tubacione; valvola (të ndryshme nga pjesët e makinerive), fleta alumini; 

sera prej metali (të transportueshme); instalime prej metali për parkimin e bicikletave; grila 

prej metali për ambjente të jashtme; mbrojtës pemësh prej metali; pyka shtrënguese; kapëse 

metali për kabllo dhe tuba; konteinerë për paketim prej metali; mbërthyes prej metali për 

konteinerë; paisje prej metali për mobilje; dorezë fshese prej metali, kuti mbajtëse prej 

metali, mbërthyes prej metali për kuti; rrjetë teli prej metali; prizë muri prej metali; cark 

prej metali për kafshë të egra; figurina (statuja të vogla) prej metali të zakonshëm; mbyllëse 

shishesh prej metali; fleta metali për mbështjellje dhe paketim; çengel prej metali për 

kremastarë; dorezë prej metali; shpërndarës peshqirash, të palëvizshëm, prej metali;  

zinxhira për qen; pllakë identiteti prej metali; kuti veglash pune prej metali, bosh; shkallë 

prej metali; shkallina prej metali; rrjetë oxhaku; bllokues rrotash; tel me gjemba; spesorë 

prej metali; paisje prej metali që punojnë me erë për largimin e zogjve, kafaze dhe vaska 

zogjsh prej metali; fluger prej metali për motin ose erën; unaza për celësa; zhinxhira 

celësash prej metali të cmuar ose gurësh të cmuar; të gjitha mallrat e sipërpërmenduar për 

sa përfshihen në Klasën 06.     

7   Makineri për përpunim metali, druri dhe plastike, makineri për industrinë kimike, për 

bujqësinë, makineri mineral-punuese, makineri tekstile, makineri për industrinë e pijeve, 

makineri për ndërtim, makineri paketuese dhe vegla makinerish; motora (me përjashtim të 

automjeteve për terren tokësor), pjesë për lidhje me transmetim (me përjashtim të 

automjeteve për terren tokësor); instrumenta bujqësore të ndryshme nga ato që punohen me 

dorë, inkubatorë për vezë, makineri shitëse automatike, paisje kuzhine dhe elektro-

shtëpiake, në vecanti pastrues me avull, paisje kuzhine elektrike universale, përzierës 

(mikser) elektrikë për qëllime shtëpiake, thika elektrike, paisje kuzhine elektrike për prerje, 

grirje, shtrydhje ose hapje, hapës elektrik kanacesh, shtrydhës elektrikë frutash për qëllime 

shtëpiake, bluarës kafeje, që nuk punohen me dorë, mulli (paisje  për bluarje) për qëllime 

shtëpiake, që nuk punohen me dorë, makineri për brumë, aparate elektrike për saldim, 

rrahësa elektrikë për qëllime shtëpiake, makineri për prodhimin e brumrave të ngrënshëm, 

makineri për prerjen e bukës, grirës mishi; rrahës elektrikë, makineri për heqjen e lëkurës, 

zgara për perime, makineri për vendosjen e etiketave, aparat për përgatitjen e pijeve të 

gazuara, makineri dhe aparate elektrike për lustrim me dyllë; presa rrotulluese me avull për 

tekstile; makineri shtrydhëse për lavanderi; larës pjatash, fshesë korenti dhe aksesorë për 

fshesa me korent, në vecanti qeskat e fshesës me korent, makineri larëse, makinë tharëse 

rrobash, makineri dhe aparate për lustrim, makineri për hekurosje, makineri qepëse, pedal 

për makineri qepëse, larës me presion të lartë, makinë kositëse bari, sharra (makineri); 

kazane për mbetjet (plehrat); makineri  dhe aparate për larjen me shampo të tapeteve, 

mobilje me susta dhe veshje me tapet; sharra elektrike; hekura saldimi (që punojnë me gaz), 

vegla për makineritë elektrike, në mënyrë të vecantë makineri shpimi, makinë shpimi me 

valë, kacavida; pjesë makinerish për përpunim metalesh, druri dhe plastike, sharra zinxhir, 

aparate elektrikë për ngjitje me zamkë, aparate (makineri) për ngjitje me shirit, makineri 

qepëse; dinamo; aparat sprucues për bojë; makineri për fryrje; gjeneratorë elektrikë; 

makineri (aparate) ngritëse, makineri elektrike për lustrim, jo për qëllime shtëpiake; 

lustrues këpucësh elektrikë, gërshërë elektrike për krasitje, presa (makineri) elektrike; 
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makineri bluarëse; makineri prerëse për qëllime industrial; makineri për hapjen e vrimave; 

makineri salduese elektrike; makineri grirëse, instrumenta bujqësorë dhe të kopshtarisë; 

paisje ajrosëse për akuariume; aparate për funksionimin e ashensorave; të gjitha mallrat e 

sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 07.   

8   Pajisje manuale (që operohen me dorë); pajisje që operohen me dorë për përdorim në 

bujqësi, hortikulturë dhe pemëtari, për ndërtimin e makinerive, aparateve dhe automjeteve 

si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi, makinë rroje, komplet 

ngrënieje, pjatanca argjendi, aplikime për depilim (elektrikë ose joelektrikë), komplet 

manikyresh (elektrikë dhe jo elektrikë), limë (vegla), shkëlqyes dhe zbutës thonjsh 

(elektrikë dhe jo elektrikë), qethës flokësh për përdorim vetjak (elektrikë dhe jo elektrikë), 

mjete për ondulimin e flokëve (që kryhen me dorë, jo elektrikë), shtrirës flokësh, lëmues 

thonjsh (elektrikë dhe jo elektrikë), prerës thonjsh (elektrikë dhe joelektrikë), komplet 

pedikyri, mjete të përkujdesjes së këmbëve (për aq sa përfshihen në klasën 8);  pinca, 

ondulues qerpikësh; makinë rroje (elektrike dhe joelektrike), çanta për makina rroje; çanta 

për mjete rrojeje, brisqe rroje, makina rroje; mjete për prerje me dorë, grrirjeje, shtypjeje 

ose hapjeje; vegla të përdorshme me duar për bujqësi, hortikulturë dhe pemëtari, për 

ndërtimin e makinerive, mjete dhe automjete si dhe për industrinë e ndërtimit; biçak të 

harkëzuar (të vegjël), biçak të harkëzuar, vegla për kopshte (të operueshme me duar), 

gërshërë kopshtarie (të operueshme me duar), hendekhapës (vegla dore), çekiça (vegla 

dore), hapëse vere (vegla dore), pinca, sharra (vegla dore), kuadër për sharra dore, leva, 

mjete për përkufizimin e kopshteve (mjete metalike për prerjen e gjetheve dhe për kopshte), 

prerës, vegla prerjeje, kaçavida; lëmues mekanikë ose lëmues në formë disku (mjete për 

duar); mjete për përdorim me duar për dekantimin e lëngjeve; hapëse midhjesh; sëpata, 

kazma; fryrëse zjarri; makinë rrojeje, krasitëse pemësh, krasitëse shkurresh; makina shpimi; 

kunja shpimi (vegël dore), hapëse vrimash; sqeparë; drejtues hekuri; thika, hapëse 

kanaçesh; makina shpimi; kaçavida të vogla, çekiç akulli; shpatulla; thikë hapëse; thikë për 

prerje të imët (vegël dore), prerës perimesh në copa; hanxharë; permanentë; sprucues, 

vaporizatorë, shiringa për sprucimet kundër insekteve; thikë gjuetie, shata (vegël dore); 

instrumenta për validimin e biletave; prerës djathi në feta (jo elektrikë); garuzhde (vegël 

dore); vegla për krruajtje (vegël dore), makina prerje të drurit; vegla çarjeje (vegël dore); 

satër; mistri; kosa; mjet për përgatitjen e llaçit; mjete për futjen e fillit në gjilpërë; 

piskatore; gozhdëheqës; arrëthyese; vjelës frutash; lopatë për zhvendosjen e bimëve; 

aparate për vrasjen e parazitëve bimorë; revole për ngjitjen e përzierjeve ngjitëse (që 

operohen me duar); prerëse picash (joelektrike); mjete për zingimin; rripë lëmimi për teh; 

mjete gdhendjeje (vegla dore), instrumenta për prerje tubash; mbajtëse sharrash; mjete për 

grirje dhe sharrim; lopata metalike; disqe grirës; çelësa anglezë (vegla dore); lima; morsa, 

morseta për marangozë dhe vozaxhi; masha; kosa; gur zmeril për kosa; çekanë; lopata, 

kazma; punto (vegla dore), tokmakë (vegla dore); pastrues nga bimët e këqija; mprehës  

thikash; gurë mprehës; mbajtës të gurëve mprehës; hanxharë; permanentë elektrikë; prerës 

ngjitësesh; të gjitha mallrat e sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 08.   

9   Aparate dhe instrumente shkencorë, lundrimi, studimore, fotografike, kinematografike, 

optike, peshe, matjeje, sinjalizimi, kontrolli, të shpëtimit të jetës dhe mësimdhenieje; 

aparate dhe instrumenta për furnizimin, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollin e elektricitetit; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit 

dhe pamjeve; mbajtës magnetikë të të dhënave, të dhëna; CD, DVD dhe mbajtës të tjerë 

dixhitalë të të dhënave; mekanizma për aparatet që operohen me monedha; arka, hardëare 
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për trajtimin e të dhënave, kompjutera; programe kompjuterikë; aparate për fikjen e zjarrit; 

numëratorë; mjete audovizuale për mësimdhënire; bateri, kuti për bateri; ngarkues baterish; 

dylbi; makina llogaritëse; kamera, kamera kinematografikë si dhe pjsë dhe përbërës të tyre; 

lente për kamera; mjete për matje vëllimore; filma vizatimorë; audiokasetë; varëse për syze; 

filma kinematografikë (negativë); orë me alarm; lexues CD-sh; CD (audio-video); disqe 

blue-ray; CD-ROM; programe për operimin e kompjuterave, të regjistruar; programe 

komputerikë; softuerë kompjuterikë, të regjistruar; kompjutera; printera për përdorim me 

anë të kompjuterit; kompjutera notebook dhe aksesorët e tyre, në mënyrë të veçantë 

karikues baterish, bateri dhe çanta të dizenjuara për kompjutera notebook; programe 

kompjuterikë të shkarkueshëm nga interneti; PDA (asistentë personal dixhital), kompjutera 

xhepi; pajisje kompjuterike periferike dhe aksesorët e tyre, në mënyrë të veçantë tastierat, 

mauzet, goglat e mauzit, çelës USB, leva loje kompjuterike, doreza për lojra kompjuterike, 

timona për lojra kompjuterike, pajisje elektronike për të gjeneruar muzikë për përodrim në 

kompjuter, mbështetëse pë kartat elektronike, karta memorjeje, karta grafike, karta 

kompjuterike për TV, karta zëri, kamera për internet, masterizues disqesh, masterizues 

DVD-sh, masterizues për disqe blue-ray; modeme, kabllo konektimi, priza konektimi, 

kabllo USB, mikrofonë kompjuterikë, hard disqe, drajvera, drajvera memorjeje USB, 

adaptatorë rrjeti, lexues kartash, mikrofonë, lente kontakti; kuti për lente kontakti; aparate 

të trajtimit të të dhënave; metër rrobaqepësie; zile elektrike dere; përkthyes elektronikë 

xhepi; fikëse zjarri; negativë për fotografi; alarme kundër zjarrit; drita elektrike xhepi; 

korniza për diapozitivë; aparate të rregullimit të nxehtësisë; juke box-e muzikorë; lente 

optike; peshore joelektronike; kamardare shpëtimit; varka shpëtimi; dryne elektrikë; media 

magnetike për të dhëna; karta magnetike të koduara; pajisje magnetike të koduara; 

magnete; llupa; aparate matëse; mikrofonë; mikroskopë; shenja neoni; kompjutera 

notebook; stilolapsa elektronikë; fotokopjues; makina llogaritëse xhepi; aparate projektues; 

ekrane projektues; radio; lexues disqesh gramafoni; aparate telekomandues; vizore 

(instrumenta matës); peshore; karta smart; detektorë zjarri; fole për priza, prize dhe 

kontakte të tjera; aparate regjistrues të zërit; lexues fonografi; aparate të riprodhimit të zërit; 

aparate të transmetimit të zërit; kuti syzesh; skeletë syzesh; xhama optikë; syze (optike); 

syze dielli; çelësa elektrikë; magnetofonë regjistrues; aparate telefonikë, marrës, 

transmetues, tel përcjellës; teleskopë; komplete televizorësh; aparate televizivë; indikatorë 

temperature; instalime elektrike kundër vjedhjes; termometra; termostatë; kaseta video, 

kaseta për lojra kompjuterike; videodisqe; videokaseta; ekrane video; video regjistrues; 

procesorë tekstesh; video CD; DVD (video disqe); lexues dhe regjistrues për CD, DVD dhe 

disqe blue ray; aparate audiovizuale dhe pajisje për të kënduar; mbajtës, transportues, 

paketime të dizenjuar për kaseta video dhe zanore, CD, disqe lazer, videodisqe dhe DVD 

(video); tapete për mauze; telefonë, telefonë me valë, telefonë të lëvizshëm si dhe pjesët 

dhe përbërësit e tyre; çanta dhe kuti për telefonë të lëvizshëm; bipues radio si dhe pjesët 

dhe përbërësit e tyre; çanta dhe kuti për bipues radio; mbulues, përbërësm mbajtës 

dhetransportues për telefonë të lëvizshëm dhe bipues radio; kufje kufje dhe foni me 

mikrofonë/folës për përdorim për telefonat e lëvizshëm; indikatorë thirrjeje për telefonë, 

telefonë të lëvizshëm dhe bipues radio; maska për sytë si mbrojtje nga rrezatimet 

radioaktive; axhenda elektronikë; zile elektronike  

alarmi; sisteme alarmi; lexues të bar-kodeve; barometra; sinjalizues; sinjalizues elektrikë; 

njësi procesimi qendrorë (për trajtimin e të dhënave); qarqe (qarqe të integruar); kronografë 

(aparate për regjistrimin e kohës); tastier kompjuterike; memroje kompjuteri; bashkues 
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akustikë; bashkues (pajisje për trajtimine e të dhënave); media për të dhënat optike; disqe 

optikë; disqe magnetike; aparate zhytjeje; maska për zhytës; veshje për zhytje; ekrant 

elektronik njoftimi; stilolapsë eketronikë (për një të shfaqejs vizuale); varëse për syze; syze 

mikroskopi; syze për maskimin e dritës; makineri faksi; filtër për fotgrafi; disqe të 

lëvizshëm; kaseta pastrami të kokës regjistruese; higrometra; qarqe të integruar; aparate 

ndërkomunikimi; ndërfaqje (pajisje ose programe kompjuterike ndërfaqjeje); makina 

faturuese; lente konvertuese (optike); njësi kasete magnetike për kompjuter; kaseta 

magnetike; peshore në formë luge; mikroprocesorë; modemë; makina për numërimin e 

parave dhe ndarëse; ekrane (pajisje kompjuterike); ekrane (programe kompjuterike); mauze 

(pajisje për trajtimin e të dhënave); fibra optikë (filament të përcjelljes së dritës); syze 

optike; mallra optike; lente optike; parkmetra; pajsije kompjuterike periferike; raportorë; 

complete radiotelegrafie; complete radiotelefonie; skanera (pajisje për trajtimin e të 

dhënave); gjysëmpërcjellës; letra transparente (fotografi); shirita regjistrues të zërit; parate 

çmagnetizues për kasetofonë; tela për telegraf; telegrafë (aparate); teleprintera; 

telepromterë; shpërndarës biletash; transmetues (telekomunikacion); komplete transmetimit 

(telekomunikacion); matës presioni; video telefonë; blilbilë alarmi; bllokues veshi për 

zhytës; syze mbrojtëse për sport; helmeta mbrojtëse për sport; aparate dhe aksesorë 

lundrimi, veçanërisht antena, karikues baterish, bateri, çanta dhe mbatëse sportive; 

programe për lojra kompjuterike; publikime elektronike (të shkarkueshme); programe 

kompjuterikë (programe të shkarkueshme); pajisje stereo për përdorim personal; satellite 

për qëllime shkencore; printera për përdorim me kompjuter; mbështetës kyçesh për 

përdorim në kompjuter; tela për telefonë pa tela; mbatës për telefona të lëvizshëm; antenë 

për telefonë të lëvizshëm; qarqe elekronikë dhe CD-ROM për stokimin e programeve 

automatikë për instrumentat elektronikë muzikorë; maska goje; të gjitha mallrat e 

sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 9   

10   Aparate dhe mjete kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë artificiale; 

sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; materiale qepjeje; tensionmatësa; shishe të ushqyeri; 

biberonë për bebe; fasho; batanije elektrike për qëllime mjekësore; kondomë; kontraceptivë 

jo-kimikë; aparate dentare; biberonë për bebe; pastrues veshi; aparate estetike masazhi; 

shishe të ushqyeri me biberon; shishe të ushqyeri në formë kapaku; shishe për ushqim për 

bebe; mbështetëse për këmbë të sheshta; këpucë ortopedike; pinca; dorashka për masazh; 

dorashka për qëllime mjekësore; aparate dëgjimi për të shurdhërit; mbrojtës dëgjimi; 

aparate terapeutike me ajër të ngrohtë; çanta akulli për qëllime mjekësore; inkubatorë për 

bebe; aparate masazhi; rripa lindjeje; dyshekë lindjeje; jastëk barku; jastëk me ngrohje 

(elektrike) për qëllime mjekësore; jastëk gjumëvënës për pagjumësinë; sfungjerë 

kirurgjikalë; lugë për përzierje ilaçesh; stetoskopë; barela ambulance; paketa termike për 

qëllime të ndihmës së parë; kruajtës gjuhe; trajtues për pastrim dhëmbësh me pe për qëllime 

dentare; mjete kontraceptive; termometra për qëllime mjekësore; çanta uji për qëllime 

mjekësore; oturakë krevati; unaza kafshimi; kompresa të nxehta dhe të ftohta për qëllime 

mjekësore; jastëk me akumulatorë nxehtësie për qëllime mjekësore; aparate për thithje 

ilaçi; gjilpëra akupunkture; aparate rehabilitimi të trupit për qëllime mjekësore; kupa për 

qëllime mjekësore; shtretër, të bërë posaçërisht për qëllime mjekësore; hark mbështetës për 

këpucë; filtra për rrezet ultravjollcë për qëllime mjekësore; mbrojtës gishti për qëllime 

mjekësore; proteza flokësh; thika misri; çanta dushi; çorape për variçet; paterica; llampa për 

qëllime mjekësore; pompa gjiri; syze për hedhje kupash; aparate reanimacioni; tapa veshi 

(pajisje për mbrojtje veshi); të gjitha mallrat e sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në 
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Klasën 10   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerues avulli, gatimi, frigoriferike, tharje, ventilimi, 

furnizimi me ujë dhe për qëllime sanitare; aparate kondicionimi të ajrit; aparate 

aromatizuese të ajrit; tharrës ajri; aparate dhe makina që pastrojnë ajrin; rubineta anti-

spërkatje; aparate për filtrimin e ujit; ngrohës akuariumi; llamba uji; skara; pajisje dhe 

instalime për banjo; ngrohës për banjo; ngrohës shtrati; aparate për ftohje lëngjesh; drita 

biçiklete; batanije elektrike për ngrohje; bojlerë, përkatësisht për ngrohje dhe bojlerë uji; 

tostiera; tapete me ngrohje elektrike; ndriçues tavani; llambadarë; drita elektrike për pemët 

e Krishtlindjeve; drita akuariumi; llamba; filtra kafeje elektrikë; makina kafeje; zierës 

kafeje; pjekës kafeje; kontejnerë frigoriferikë; soba; aparate dhe instalime gatimi; enë 

gatimi elektrike; instalime ftohëse për lëngje dhe ujë; instalime ajrimi për duhanin; jastëk 

ngrohje (vata); rregullues rryme (ngrohës); friteza elektrike të thella; aparate dezinfektues; 

bombula spërkatëse dezinfektuese për tualete; aparate distilimi; tharrëse flokësh; filtra për 

ujë të pijshëm; aparate tharjeje për tagji dhe foragjere; llamba elektrike; fenerë Kinezë; 

freskuese (ajër-kondicionues); freskuese elektrike; ngrohës (elektrikë) për shishe të 

ushqyeri; instalime për ujë me presion; burime dekorative; ngrirës; pjekës frutash; ndezës 

gazi; pllaka metalike për pjekje ushqimi; aparate pjekjeje; aparate tharrës dore për pastrim 

dhomash; pajisje për dush me ajër të nxehtë; furra me ajër të nxehtë; pjata ngrohëse; shishe 

për ujë të nxehtë; numra ndriçues për shtëpi; lagështues; kuti akulli; makina dhe aparate 

akulli; kazanë elektrikë; llamba të mbuluara; llamba oxhaqesh; llamba qelqi; llamba glob; 

llamba reflektore; abazhurë; llamba; mbajtëse abazhuri; fenerë për ndriçim; tharëse 

elektrike lavanderie; poça; ndriçuesa; furra me mikrovalë; instalime ftohjeje për qumështin; 

mikser rubinetash për tubacionet e ujit; pjata-ngrohës; prozhektorë xhepi; prozhektorë të 

vegjël xhepi; ngrohës xhepi; tenxhere elektrike për gatim me presion; enë uji me presion; 

radiatorë elektrikë; kabina frigoriferike; dhoma frigoriferike; pjekës; aparate pjekjeje (enë 

gatimi); pajisje për pjekje; pajisje për pjeke në hell; grila; shkëmbinj lave të ngurtësuar për 

përdorim në grilat e barbekjusë; llamba sigurie; kabina dushi; dushe; lavamanë për larje me 

dorë; priza për dritat elektrike; kolektorë diellorë (për ngrohje); tualete; ulëse për tualet; 

kapakë tualeti; tualete portative; urinuese; hekura elektrikë për pjekje; tiganë ngrohës; 

lavamanë; ngrohës uji; aparate dhe makineri për pastrimin e ujit; sterilizues uji; pastrues 

elektrikë të ajrit; pajisje anti-verbuese për autoveturat (pajisje dritash); pajisje anti-

shkëlqyese për automjetet (pajisje dritash); llamba me hark; autoklava (soba elektrike me 

presion); tuba banjoje; pajisje mbrojtëse të projektuara për instalime ndriçimi; shpërndarës 

drite; ndezës me fërkim për ndezjen e gazit; drita për mjetet motorike; drita për automjete; 

soba; soba (aparate ngrohëse); gatuese orizi; aspiratorë për kuzhinat; perde dushi; instalime 

dushi; aparate për rrezitje; makineri për bërjen e bukës; bukë-thekëse; batanije elektrike, jo 

për qëllime mjekësore; aparate për ushqimet organike dehidratuese; pajisje shkrirëse, 

ngrohëse, kondicionerë, aparate për shkrirjen e dritareve për automjete; reflektorë për 

automjete; fenerë për automjete; priza për dritat elektrike; filtra (pjesë instalimesh shtëpiake 

ose industriale); ngohëse këmbësh (elektrike ose jo-elektrike); flakëdhënës gazi; bojlerë 

gazi; llamba me gaz; aparate për përpunimin e gazit; aparate me avull për fytyrën (sauna); 

llamba për ndriçim; ngrohës uji; elementë ngrohës; kupa radiatori; radiatorë ngrohës; 

pajisje elektrike për të bërë kos; vende për të bërë zjarr në shtëpi; lagështues për radiatorët e 

ngrohjes qëndrore; freskuese elektrike për përdorim personal; instalime sauna për banjë; 

prozhektorë; rezistenca për ngrohje; aparate dhe instalime për zbutje uji; aparate vorbull-

krijuese; djegës parfumi; pllaka ngrohëse për pjekje petullash; të gjitha mallrat e 
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sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 11   

12   Automjete; aparate për zhvendosje përmes tokës, ajrit ose ujit; pajisje anti-verbuese për 

automjete; alarme anti-vjedhje për automjete; pajisje anti-vjedhje për automjete; karroca 

fëmijësh; këmbana për monoçikla, biçikleta dhe triçikla; monoçikla, biçikleta dhe triçikla 

dhe pjesë e komponentë të tyre; karroca; karro; veshje sediljesh për automjete; veshje 

mbrojtëse për monoçikla, biçikleta dhe triçikla; karroca golfi; karroca transportuese; 

karroca dore; mbështetëse koke për automjete; kapak mbulues për karroca fëmijësh; kapak 

mbulues për automjete; bori për automjete; kupa makine; disqe për rrotat e automjeteve; 

mbajtëse valixhesh për automjete; rrjeta valixhesh për automjete; karro me dy rrota; 

baltëpengues; pajisje kundër rrëshkitjes për gomat e automjeteve; pedale për kanoa; lopata; 

pedale për monoçikla; pompa per monoçikla, biçikleta dhe triçikla; mbulesa për karroca 

fëmijësh; shtyrës sediljesh; mbulesa shale për monoçikla, biçikleta dhe triçikla ose 

motoçikleta; shalë për monoçikla, biçikleta dhe triçikla ose motoçikleta; rripa sigurie për 

sediljet e automjeteve; sedilje sigurie fëmijësh për automjete; sedilje automjetesh; rripa 

sigurie për sedilje automjetesh; penguese-dielli të përshtatura për automjete; goma për 

rrotat e automjeteve; tapiceri për automjete; mbulesa automjetesh; karrige me rrota; fshirëse 

xhami; mbajtëse shishesh për automjete; kontenierë për esenca dhe aroma për përdorim në 

automjete; avionë; çanta me ajër (mjete sigurie për mjete motorike); balona; automjete; 

vagonë motorikë; pasqyra për të parë mbrapa; autobusë; makina; motoçikleta; karro pazari; 

goma për monoçikla, biçikleta dhe triçikla ose motoçikleta; automjete elektrike; automjete 

uji; mbulesa dorezash për dyert e mjeteve motorike; rimorkio (automjetesh); pajisje 

rimorkimi për automjete; mbulesa për timonin e automjetit; segmente frenash për 

automjete; pedale frenash për automjete; frena për automjete dhe biçikleta; pjesë të sistemit 

të frenimit për automjete; makina kampingu; motora elektrikë për automjete toke; ndenjëse 

biçikletash dhe monoçiklash (pjesë biçikletash, monoçiklash); rrathë për rrota biçiklete, 

zile, zinxhirë, shporta, timona, motorë, nyje, pompa, rrota, skelete, goma, shalë, mbulesa 

shale, tuba të brendshëm, tela; tregues drejtimi për automjete dhe biçikleta; telekomandë 

për automjete, përveç atyre për lodra; çaktivizues alarmi për automjete; drejtues rrotash për 

automjete; balestra për eleminimin e tronditjeve për automjetet; parakolpe për automjete; 

këmbëza për të hipur në automjet; disqe për rrota automjetesh; pajisje riparuese për tubat e 

brendshëm; dhëmbëza rrotash për automjete toke; kosha të përshtatur për biçikleta; pesha 

balancuese për rrotat e automjeteve; rrota të vogla për karro; pajisje kundër rrëshkitjes për 

gomat e automjeteve në veçanti zinxhirë kundër rrëshkitjes; baltëpengues; izolant për goma 

pneumatike; pompa ajri (pajisje automjetesh); shalë dhe mbulesa shale për motoçikleta; 

mbulesa mbrojtëse timoni për automjete; fshirëse për fenerët; parafango për anije; karro 

dore; baltëpengues; transportues skish për mjete motorike; transportues biçikletash për 

mjete motorike; kapëse të mbajtëseve të disqeve; thumba për goma; pajisje shpejtësie për 

automjete; kapakë për depozitat e karburantit për automje; valvula për gomat e 

automjeteve; ndezës purosh dhe cigaresh për mjetet motorike; të gjitha mallrat e 

sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 12   

13   Armë zjarri; municione dhe predha; eksplozivë; fishekzjarre; produkte piroteknike; 

zhurmë-pengues për armë; platforma qitjeje; rripa supi për armë; spërkatës për qëllime të 

mbrojtjes personale; sinjale për mjegull (eksplozivë); raketa sinjalizuese; mbajtëse 

fishekësh; tyta për armë zjarri; shënjestra për armë zjarri; kapsolla (siguresa me kohë); të 

gjitha mallrat e sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 13   

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe mallra prej metalesh të çmuara ose të veshura 
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me to, që nuk përfshihen në klasat e tjera; stoli; gurë të çmuar; mjete matës të kohës dhe 

kronometrike; imitacione stolish dhe objektesh dekorative; kapëse; kopsa; zinxhirë; varëse; 

monedha; pulla; masheta; vathë; fije ari; vazo dekorative dhe qypa (prej metali të çmuar); 

imitime objektesh ari; kuti stolish; kasketa stolish; gjerdanë; karfica (stoli); kapëse për jaka 

xhakete; unaza; statuja dhe statujëza prej metali të çmuar; kapëse kravate; orë dore dhe orë 

xhepi dhe pjesë e komponentë të tyre; rripa ore; zinxhirë ore; kuti për orë xhepi; 

krohëmatësa; gjilpëra me kokë dekorative; paramanda; medalje; mbajtëse çelësash; çanta 

dhe kuti për çelësa të përbërë nga metale të çmuara dhe gurë të çmuar; varëse; distinktivë 

prej metali të çmuar; byrzylykë (stoli); kuti për orë (prezantimi); kuti ore; butona (për orë); 

orë elektrike; orë diellore; diamante; artikuj ari dhe argjendi; sete  

stolish; gurë gjysmë-të çmuar; vepra arti prej metali të çmuar; kuti orësh prej metali të 

çmuar; orë me zile; masheta; shkopinj për ecje me distinktivë; figura (statujëza) prej metali 

të çmuar; kohëmatës për bërjen e vezëve; të gjitha mallrat e sipërpërmëndura për aq sa 

përfshihen në Klasën 14   

15   Instrumente muzikore; instrumente muzikore elektronike, stenda dhe mbajtëse për 

instrumente muzikore; kuti muzikore; kuti (mbulesa) për instrumente muzikore; 

sintetizatorë muzikorë; aparate kthimi për fletët muzikore; mbajtëse partiturash muzikore; 

tela për instrumente muzikore; diapazone; shufra dirigjimi; rollera muzikorë për kuti 

muzikore; shakuj për instrumente muzikore; kuti për instrumente muzikore; tingëza; 

rrollera muzikorë të shpuar; penca; pajisje për akordim; pjesë dhe aksesorë për instrumente 

muzikore të përfshira në Klasën 15; të gjitha mallrat e sipërpërmëndura për aq sa përfshihen 

në Klasën 15.   

16    Letër, karton dhe artikuj të bërë nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat e 

tjera; materiale të printuara; material libërlidhjeje; fotografi; artikuj kancelerie; ngjitës për 

artikuj e kancelerisë ose qëllime shtëpiake; material për artistët; furça pikturimi; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm për zyrën (përveç mobiljeve); materiale udhëzuese dhe 

edukues (përveç aparaturave); materiale plastike për ambalazhim, që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; tast për printera; blloqe printimi; kalendarë, libra, katalogë, kartolina, postera, 

botime periodike, publikime të stampuara, gazeta dhe revista; kartolina urimi; instrumente 

shkrimi; vula gome; pulla dhe vula; tamponë për vulat, tamponë boje; albume fotosh; 

shtresa të buta për inkuadrimin në kornizë të pikturave, fotove, fotografive; këmbalecë 

piktorësh; letër bojë-përthithëse për kapakët; mbajtëse fotografish; bojëra shkrimi; shami 

letre, letër tualeti, peceta letre për heqjen e makijazhit; peshqirë letre; rrugica dhe shtroje 

prej letre ose kartoni; letër ambalazhimi, letër mbështjelljeje dhe material ambalazhimi prej 

kartoni; bojëra uji për artistët; riprodhime grafike, portrete; litografi; stilolapsa, lapsa, 

stilografë, stilolapsa me majën në formën e një topi të rrotullueshëm; maja pene; mbajtëse 

stilolapsash; mbajtëse lapsash; rezerva dhe rimbushje për stilolapsat dhe instrumentet e 

shkrimit; grafite lapsash; lapsa me ngjyra, shkumësa me ngjyra; kuti stilolapsash; mprehëse 

lapsash; pajisje për mprehjen e lapsave; kapëse për zyra; objekte dekorative peshuese mbi 

letrat; mbajtëse letrash, kunja për mbërthimin e letrave në një dërrasë; pastele; ngjitësa për 

artikuj kancelerie ose qëllime shtëpiake; letër e përzierë me ngjitës ose pasta për t’u 

modeluar në forma të ndryshme (papier mâché); rafte të hapur nga sipër për dokumentet që 

vendosen mbi tavolinë dhe mbajtëse dokumentesh në këmbë; skedarë dokumentesh; hapëse 

dokumentesh; sende të nevojshme për zyra; shirit ngjitës dhe dispenser shiriti ngjitës; 

materiale vizatimi, dërrasa vizatimi, stilolapsa dhe instrumente; sete vizatimi; albume për 

pulla postimi dhe monedha; qese dhe zarfe prej letre; fshirëse boje; mbështetëse në fund të 
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radhës së librave për t’i mbajtur ata drejt, letra shënuese faqesh për libra; kanavaca për 

piktura; blloqe shënimesh; axhenda dhe ditarë; skedarë (sende të nevojshme për zyra); letra 

të kapura për shënime; fleta shënimesh, letër shkrimi; letër vizatimi; kuti stilolapsash; 

shkumës, dërrasa të zeza, dërrasa të zeza (stenda) për postera; mbajtëse pasaporte; mbajtëse 

për blloqet e çeqeve; tablo; shabllone (modele të gatshme); produkte fshirjeje, fshirëse 

gome, materiale të lëngshme korrektimi; hapesë elektrike letrash; fleta muzikore; dërrasa të 

zeza të fshirëshme me cohë ose letër; zbukurime dhe dekorime prej letre ose kartoni; shami 

letre; peceta tavoline prej letre; qese për sanduiçë prej letre ose plastike; valixhe dhe çanta 

prej kartoni; libra për ngjyrosje; dosje raportesh; letra të kapura; blloqe shënimesh xhepi; 

stilolapsa me majë shajaku; lidhëse librash; sete lapsash; sete shkumësash me ngjyrë; 

vizore; letra të kapura shënimesh; libra autografesh; kapëse për zyra; aparate për kapjen e 

akteve; tabela rreziku; makinë grirëse (sende të nevojshme për zyra); makineri dhe pajisje 

plastike plastifikuese (sende të nevojshme për zyra); aparate elektrike me vulosje në të  

nxehtë për aplikimin e kapakëve mbrojtës mbi dokumente dhe fotografi; kapakë dhe kuti 

prej letre të fortë; dekorime letre për qeset e sanduiçit ose ushqimin; albume; çanta (zarfa, 

qese) prej letre ose plastike, për ambalazhim; lidhëse fletash që i mban ato të çlirëta; kuti 

prej kartoni ose letre; fisha; mbajtëse vertikale dhe kuti për stampat dhe vulat; libra komikë; 

kompase për vizatim; shirita dhe fisha letre për regjistrimin e programeve kompjuterike; 

letër kopjimi (artikull kancelerie); materiale të lëngshme korrektimi (sende të nevojshme 

për zyra); veshje gishti (sende të nevojshme për zyra); flamurë prej letre; shirit ngjitës; fisha 

indeksesh; shirita që lëshojnë bojë; dosje për letra; etiketa, jo prej tekstili; harta 

gjeografike;kartolina urimi muzikore; buletine; blloqe shënimesh (artikuj kancelerie); kuti 

pikturimi (artikuj për përdorim në shkollë); publikime të stampuara; grirëse letrash për 

përdorim zyre; mbajtëse të grafiteve të lapsave; pulla postare; afishe që ngjiten; kunja për 

mbërthimin e letrave në një dërrasë; bileta; shirita makinash shkrimi; makina shkrimi 

(elektrike ose jo-elektrike); kapakë; furça shkrimi; shkumës; kapakë (artikuj kancelerie); 

mbështjellëse vazosh me lule prej letre; grykashka prej letre; qese për gatim në mikrovalë; 

filtra kafeje prej letre; libra (të vegjël); dizenjo qëndismash (modele); thika letre (sende të 

nevojshme për zyra); mbulesa tavoline prej letre; takëme tavoline prej letre; tabela prej letre 

ose kartoni; etiketa për fishat e indeksimit; grumbuj (pako) letre; letër përthithëse për 

kujdesin e fytyrës; afishe të vogla ngjitëse për telefona celularë; të gjitha mallrat e 

sipërpërmendur për aq sa përfshihen në klasën 16; makineri me printim automatik të 

adresave, makineri dërgimi postar pa pagesë për aplikimin e pullave postare ose printimin e 

pullës pa pagesë,  fotokopje, pajisje biruese (sende të nevojshme për zyra), pajisje me 

shtypje për kapjen e akteve (sende të nevojshme për zyra), material për artistët, përkatësisht 

materiale vizatimi, pikturimi dhe modelimi; materiale udhëzuese dhe edukuese (përveç 

aparaturave) në formën e materialit të printuar, modele gjoeologjike, globa toke, pajisje për 

vizatimin në dërrasë të zezë; makina shkrimi dhe sende të nevojshme për zyra (përveç 

mobiljeve), përkatësisht pajisje zyre jo-elektrike; materiale plastike për ambalazhim, 

përkatësisht kapakë, qese dhe mbështjellëse; etiketa dosjesh për mbishkrime, kuti arkive, 

etiketa indeksimi skedarësh, fleta veçuese, indekse, xhepa transparentë, dosje dhe kuti, 

skedarë me indekse dhe skedarë me nënshkrime; kapëse; llastiqe (artikuj kancelerie); rula 

korrektimi; libra me modele të gatshme; mbajtëse stilolapsash; plastifikuese dokumentesh; 

grirëse letrash për përdorim zyre; fisha indeksimi, skedarë kartelash që vendoset mbi 

tavolinë; kapakë lidhës termikë; kuti kartëvizitash prej metali; kuti për sirtarë (sende të 

nevojshme për zyra); skedar rrotullues (sende të nevojshme për zyra); pajisje zyre (përveç 
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mobiljeve); artikull letre si zëvendësues për tekstilet, përkatësisht shamitë, pecetat e 

tavolinës, pecetat për heqjen e makijazhit, peshqirët e fytyrës, peshqirët, mbulesat e 

tavolinës, peshqirët për fshirjen e enëve dhe rulonët e kuzhinës, tablotë (pikturat), me ose 

pa kornizë; setet e shkrimit; qeset e plehrave prej letre ose prej plastike; akuarelet 

(pikturat); bojë për vula; shabllone (modele të gatshme) për letra muri; të gjitha mallrat e 

sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 16   

17   Gomë, gutta-percha, kauçuk, asbest, mikë dhe artikuj të bërë nga këto materiale, që 

nuk përfshihen në klasat e tjera; lëndë plastike në formë të dalë sipas një modeli të 

paracaktuar për t’u përdorur në fabrikim; materiale ambalazhimi, ndaluese dhe izoluese; 

tubacione fleksibël (jo prej metali); përbërje vulosëse për nyjet; rondela prej plastike; 

shtresa për izolimin e dyshemeve; pika bashkimi (jo prej metali) për tubacionet; artikuj prej 

asbesti, përkatësisht kapakë, ambalazhime, coha, letër asbesti, karton, shuaj; artikuj prej 

mike, përkatësisht dërrasa izolimi; artikuj prej gome, gutta-percha ose kauçuku në formën e 

blloqeve, pllakëzave, shufrave, petave, fishave ose shiritave (të gjitha si produkte gjysëm-të 

përfunduar); artikuj prej gome, gutta-percha ose kauçuku, përkatësisht fijet (jo për përdorim 

në tekstile), doreza izoluese, makina larëse, amortizatorë, unaza, pjesë për lidhjen e 

tubacioneve dhe tubave, materiale ambalazhimi dhe tapicerie; zorra ujitëse; zorra ujitëse  

për ujitjen e luleve dhe bimëve; të gjitha mallrat e sipërpërmendura për aq sa përfshihen në 

Klasën 17   

18   Lëkurë dhe imitime lëkure, si dhe mallra që bëhen prej këtyre materialeve për aq sa 

nuk përfshihen në klasat e tjera; lëkurë kafshësh, gëzofë; sënduqe dhe çanta udhëtimi; 

ombrella dhe çadra dielli; bastune; kamzhikë, rripa lidhës dhe takëme kuajsh (shala); çanta, 

çanta dore dhe portofolë xhepi, këllëfë çelësash, qese ambalazhimi për ëmbëlsirat; çanta 

tualeti; valixhe dore; çanta shpine; çanta veshjesh; çanta pazari; rripa prej lëkure; rripa që 

kalohen në shpatulla; bastunë; këllëfë kartash (portofolë kartash); qafore për kafshët ose 

kafshët shtëpiake; këllëfë çelësash; shirita prej lëkure ose imitim lëkure; çanta për sendet e 

makijazhit; gojëza; çanta shkolle; doreza valixhesh; valixhe; sete udhëtimi; sëndukë rrobash 

për udhëtim; këllëfë ombrellash; doreza ombrellash; rripa bagazhesh; çanta plazhi; valixhe 

të vogla (artikuj luksozë prej lëkure); kuti dhe këllëfë prej lëkure ose stenda lëkure; çanta 

dore; rripa lëkure; shkopinj për ngjitje në mal; kuti për pajisje muzikore; çanta rrjetë për 

pazar; çanta shkolle; çanta veglash prej lëkure ose imitimi lëkure (bosh); çanta udhëtimi; 

çanta lojërash (aksesorë gjuetie); çanta, zarfe dhe qese prej letre, për ambalazhim; stoli prej 

lëkure ose imitim lëkure për mobilje; struktura çantash dore; mbajtëse bebesh; çanta pazari 

me rrota; kuti për kartëvizita (çanta udhëtimi); çanta tualeti; çanta shkolle, mbajtëse bebesh 

si çantë dhe coha që lidhen në trup për mbajtjen e foshnjeve; mbulesa për kafshët; zorrë për 

bërjen e salçiçeve; të gjitha mallrat e sipërpërmendura për aq sa përfshihen në Klasën 18   

19   Materiale ndërtimi (jo prej metali); tubacione të papërkulshme (jo prej metali) për 

ndërtim; asfalt, zift dhe bitum; ndërtesa të transportueshme (jo prej metali); monumente (jo 

prej metali); grila (jo prej metali); veranda (jo prej metali) për ndërtim; veshje dyshemeje 

me parket; xham ndërtimi, në veçanti pllaka, panele çatie prej xhami; kuti letrash dhe 

mbajtëse të tjera strukturash ndërtimore; kompensatë; dru, gjysëm-i përpunuar, në veçanti 

trarë, stenda, panele; dysheme, jo prej metali; serra (të transportueshme), jo prej metali; rërë 

dhe zall akuariumi; grila dritaresh (për ambiente të jashtme), jo prej metali dhe jo prej 

tekstili; instalime për parkimin e biçikletave, jo prej metali; shtëpi parafabrikate (pajime); 

rrjeta për insektet, jo prej metali; pllaka dyshemeje, jo prej metali; listela prej druri; veshje 

me dërrasa prej druri; vepra arti prej guri, betoni ose mermeri; gur artificial; kasolle për 
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panaire; argjilë poçerie; vaska dhe kafazë zogjsh, jo prej metali; kafazë, jo prej metali; 

terrakotë; të gjitha mallrat e sipërpërmendura për aq sa përfshihen në Klasën 19 

 

   

20   Mobilje, pasqyra, korniza tablosh; mallra (që nuk përfshihen në klasat e tjera) prej 

druri, tape, kallami, thupre, xunkthi, briri, fildishi, kocke balene, guaske, qelibari, sedefi, 

shkumëdeti dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose prej plastike; jastëqe me ajër; 

dysheqe me ajër; jastëqe për fjetje me ajër; thesë-dysheqe për fjetje; perde rruazash për 

dekorim; karkasa krevati, jo prej metali; mbulesa krevati (përveç  prej liri); krevate për 

kafshë shtëpiake; kosha, jo prej metali; mbyllëse shishesh; rafte shishesh; tapa për shishe; 

karta-çelësa prej plastike; sënduqe; zilka që tringëllijnë nga era (dekorimi); varëse rrobash 

si çengelë të fiksuar; varëse palltosh; varëse palltosh si çengelë të fiksuar;  varëse palltosh 

në këmbë ‘prift’; kontenierë, jo prej metali; mbajtëse perdesh; grepa perdesh; tuba perdesh; 

unaza perdesh; tuba perdesh; kanxha rrotulluese perdesh; kanxha për lidhjen e perdeve; 

jastëqe; dispenser peshqirësh; kolibe për kafshë shtëpiake; karkasa për krevatë, mobilje, 

dyer; korniza qëndistarie; statuja prej druri, dylli, allçie ose plastike; rrjeta rreth oxhakut; 

bazamente për vazo lulesh; mbajtëse vazo lulesh në këmbë; mbajtëse lulesh në këmbë; 

mbajtëse kapelesh në këmbë; karrige të larta për bebet; numra shtëpish, jo prej metali, jo të 

ndritshme; kuti foleje për kafshët shtëpiake; baxha identiteti, jo prej metali; dollapë 

indeksimi; karroca ecjeje për fëmijët; objekte reklamimi që fryhen me ajër; kuti letrash; 

stenda letrash; stenda për ekspozimin e gazetave; dysheqe; kuti plastike për amballazhim; 

jastëqe fjetjeje; mbajtëse enësh; rafte filxhanësh; targa regjistrimi për automjetet; tabela 

informacioni; doreza veglash; rafte magazinimi; artikuj shportarie; korniza tablosh; breza 

anësorë dekorativë prej plastike dhe druri për përdorim në mekanizmat mbërthyes të 

dritareve; zbukurime dhe dekorime për dritaret dhe dyert prej plastike, dylli, druri, tape, 

kallami, thupre, xunkthi, briri, fildishi, kocke balene, guaske, qelibari, sedefi, shkumëdeti 

dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; mbërthecka për mbylljen e çantave; kuti 

plastike për erëzat dhe aromatizuesit; mbështetëse koke që fryhen me ajër; dekorime prej 

plastike për kutitë e ruajtjes së ushqimeve; unaza çelësash dhe zinxhirë çelësash, jo prej 

metali; piketa dyshemeje ndaluese; kolltuqe; shporta, jo prej metali; krevate; stola 

(mobilje); kuti prej druri ose plastike; punime dollapësh; bufe; tryeza me rrota për 

kompjuterat (mobilje); arka, kuti dhe kasa prej plastike ose druri; karrige; sënduqe për 

lodra; tapa; mbështjellëse veshjesh (për ruajtje); krevate portativë; perde bambuje; karrige 

si kolltuqe; tavolina; tryeza me rrota për ngrënie (mobilje); mbështetëse koke (mobilje); 

stenda për varjen e çelësave; rafte librarie; dollape me kyç; kyçe (përveç se elektrikë), jo 

prej metali; manekinë për rrobaqepësit; kremalierë (mobilje); këmbalecë druvari; mobilje 

shkolle; ndenjëse; divanë; tavolina; komo (mobilje); mbajtëse ombrellash; krevate për 

fëmijë; vitrina; stenda ekspozimi; pileta kulluese (valvula) prej plastike; komo tualeti; 

mbështetësë këmbësh; kanistra (kosha); shkallë prej druri ose plastike; dollape ilaçesh; 

rrugica, të lëvizshme, për lavamanët; baxha emrash, jo prej metali; targa regjistrimi, jo prej 

metali, për automjetet; gjilpëra me kokë dhe gjilpëra (jo prej metali); kosha luajtjeje për 

fëmijë; shtylla kruarjeje për macet; rafte; grila dritaresh për ambiente të brendshme; vepra 

arti (dekorime), figurina dhe statujëza si dhe artikuj dekorativë ose zbukurues prej druri, 

tape, kallami, thupre, xunkthi, briri, fildishi, kocke balene, guaske, qelibari, sedefi, 

shkumëdeti dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose prej dylli, allçie ose plastike; 

kuti hapesh (druri, plastike); kapakë shishesh; kafshë pellushi; urna funerali; pasqyra që 
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mbahen në dorë, në veçanti pasqyra tualeti; karroca ecjeje për bebe; kunja tendash, jo prej 

metali; dollape për artikujt e kancelarisë; këmbalecë gjuatjeje me armë (ndenjëse); 

mbyllëse shishesh prej qeramike; tavolina shitjeje; varëse “prift” për palltot; të gjitha 

mallrat e sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 20   

21 Enë dhe kontenierë shtëpiakë dhe kuzhine; krehëra dhe sfungjerë; furça (përveç furçave 

të pikturimit); materiale për bërjen e furçave; artikuj për qëllime pastrimi; tel i hollë çeliku; 

xham i papërpunuar ose gjysëm i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe enë prej argjile, për aq sa nuk përfshihen në klasat e tjera; vaska të lëvizshme 

për bebe; shporta për përdorim shtëpiak; kupa; kafaze zogjsh; përzierës; tavolina 

hekurosjeje; pirunë çizmesh; hapëse shishesh; shishe; enë ushqimi; kuti sapuni; dërrasa 

buke; kova; tabaka (enë mbajtëse artikujsh); kafazë për kafshët shtëpiake; forma keku; 

forma për petullat (waffle); shuarës qirinjsh; unaza qirinjsh; shandanë (qirimbajtëse); kuti 

teneqeje për sheqerkat; kuti krehërash; tasa zbukurues prej porcelani, artikuj prej porcelani 

të hollë; shkopinj për të ngrënë (enë kuzhine); aparate për zgjatjen e veshjeve; lecka 

pastrimi; shtroje për shishet dhe gotat, jo prej letre dhe jo prej plastike; përzierësa 

kokteilesh; filtrues kafeje, jo prej letre; bluajtës kafeje; zierës filtrues kafeje; servise kafeje; 

ibrikë kafeje; krehëra elektrikë; krehëra për kafshët; qese në formë koni për ëmbëlsira; 

forma kuzhine; tenxhere; hell gatimi; kova akulli; kuti ftohëse e lëvizshme, jo elektrike; 

turjela tapash; kapakë mbulues për pjatat; mbështjellëse për vazot e luleve; enë qeramike; 

filxhanë; dërrasa prerjeje për kuzhinën; dekantues; enë të thella për skuqje; mbajtëse 

sapuni; dispenser sapuni; shishe pijeje, gota, govata, enë të mëdha; kremaliere tharjeje për 

larje; kosha plehërash; kupa për vezë; govata ushqyerjeje; vazo lulesh; doreza për qëllime 

shtëpiake; kupa; rende; kontenierë për izolimin e nxehtësisë; nxehës për shishet me 

biberon, jo elektrikë; mbajtëse për lulet dhe bimët; tenxhere termale; kova akulli; forma 

kubash akulli; kapakë të përshtatur për tavolinat e hekurosjes; kavanozë; kazanë; 

mbështetëse thikash; pllakëza rrotulluese me ndarje; sete likeri; enë për mbajtjen e  

ushqimeve; mbajtëse për fletat e menusë; kusi; lugë përzierjeje; shtupa; mbajtëse pecetash 

tavoline; unaza pecetash tavoline; grykë për ujitëset e luleve; peceta pastrimi; tiganë; pjata 

letre; prerëse ëmbëlsirash; mullinj për bluarjen e piperit; sprucues parfumi; shporta për 

pikniqe; kumbara; kapakë tenxheresh; tenxhere me presion; kupa kripe; kupa piperi; tiganë 

me bisht të gjatë; pjata filxhani; pjatanca ëmblësirash; sfungjerë fërkues; furça rroje; 

zgjatues këmishash; furça për këpucët; lugë për veshjen e këpucëve; kallëpe këpucësh; 

kullesa; përthithës tymi për qëllime shtëpiake; mbajtëse sapuni; tasa supe; sete erëzash; 

mbajtëse sfungjeri; sfungjerë për qëllime shtëpiake; pajisje për varjen e furçave të rrojes; 

statutja prej porcelani; allçie ose xhami; statujëza prej porcelani, allçie ose xhami; kullesa; 

shiringa për ujitjen e luleve dhe bimëve; takëme tavoline dhe thikëpunuese; mashtrapë; 

infuzorë sferikë çaji; kuti çaji; infuzorë çaji; servise çaji; ibrikë çaji; furça tualeti; mbajtëse 

letre tualeti; sfungjerë tualeti; kuti tualeti; furça dhëmbësh; furça dhëmbësh, elektrike; 

mbajtëse për kunjat e dhëmbëve, jo prej metali të çmuar; kunja dhëmbësh; kuti me shtrojë 

për kafshët; tabaka për qëllime shtëpiake; perusti; pajisje hekurosjeje për pantallonat; 

zgjatues pantallonash; shishe izoluese dhe termike; vazo; pajisje presuese për petulla 

(waffle) dhe pite, jo-elektrike; pajisje presuese pjekjeje dhe kuzhine, jo-elektrike; dërrasa 

larjeje; vaska banje; kuti teneqeje ujitëse; pajisje ujitjeje; aparate lustrimi për qëllime 

shtëpiake, jo-elektrike; objekti arti prej porcelani, allçie ose qelqi; zbukurime dekorative 

për dritaret ose dyert prej qeramike, porcelani të hollë, qelqi, kristali, allçie, terrakote ose 

porcelani; kuti ose enë për ruajtjen e ushqimeve (përveç se prej metali të çmuar); çarqe 
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minjsh; fije për qëllime dentare; enë për qëllime shtëpiake dhe kuzhine prej qelqi, porcelani 

dhe allçie për erëzat dhe aromatizuesit; shishe ftohëse; kuti prej qelqi; fshesa; artikuj 

fshirjeje; enë gjalpi; kapak për enët e gjalpit; instrumente pastrimi, që vihen në punë me 

dorë; kapëse për nderjen e rrobave; çanta dhe kuti të ftohta, të lëvizshme, jo-elektrike; 

kavanozë gurabijesh; enë gatimi jo-elektrike; furça vetullash; furça për këpucët; tiganë për 

skuqje; hinka; doreza kopshtarie; faqore qelqi (enë mbajtëse); pufe pudre; përzierës 

manualë (përzierësh kokteilesh); kullesa çaji, jo prej metali të çmuar; trazues, rrahëse, jo-

elektrike; enë të mëdha prej metali për bërjen e akulloreve dhe pijeve me akull; prerëse 

gurabijesh (biskotash); mbajtëse për shishet e vajit e uthullës për qëllime shtëpiake, 

mbajtëse erëzash; copa për fshirjen e pluhurave; përzierës kokteilesh; kuti pudre, jo prej 

metali të çmuar; kuti pilulash dhe tabletash; kapakë prej druri ose plastike për kutitë me 

pecetat e fytyrës; mbajtëse e furçave të dhëmbëve; fije për qëllime dentare; akuarium për 

ambiente të brendshme; kapakë për akuariume; shiringa për ujitjen e luleve dhe bimëve; 

vazo për parvazet e dritareve; trazues kokteilesh; mbyllëse për kapakët e tenxhereve; pajisje 

parfumosjeje për qëllim personal; pjata tavoline një përdorimshme; faqore pirjeje për 

udhëtarët; grila dhe mbështetëse grilash; pipa për të pirë; enë gatimi; pajisje uji për 

pastrimin e dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve; filxhanë prej letre dhe plastike; 

spërkatësa; unaza dhe tuba për varjen e peshqirëve; kumbara; mbështjellëse të thurura të 

ibrikëve të çajit; kopshte të vegjël (terrarium) në ambientet e brendshme (kultivim bimësh); 

kopshte të vegjël në ambientet e brendshme (vivarium); peceta cohe, për tharje; kumbara 

prej metali; pajisje elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e insekteve; pajisje për heqjen e 

makijazhit (elektrike); enë prej metali të çmuar për qëllime shtëpiake; servise kafeje prej 

metali të çmuar; ibrikë kafeje prej metali të çmuar, jo-elektrikë; enë kuzhine prej metali të 

çmuar; unaza dhe mbajtëse pecetash tavoline prej metali të çmuar; kuti pudre prej metali të 

çmuar; takëme tavoline prej metali të çmuar; mbështjellje të thurura për ibrikët e çajit; 

mbyllëse shishesh prej porcelani të hollë, kristali, qelqi, allçie, punime balte dhe porcelani; 

të gjitha mallrat e sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 21.   

22   Litarë, spango, rrjeta, tenda, streha, pëlhura, vela, thasë dhe canta (të papërfshira në 

klasa të tjera); materiale shtesë dhe mbushëse (përvec materialeve prej gome ose plastike); 

materiale tekstile me fije të papërpunuara;  litarë për rimorkim të makinës; shirita (jo prej 

metali) për mbështjellje ose për lidhje; mbulesa për automjete, jo të ngjitura; shtretër (në 

formë rrjete) të varur; streha prej materiali sintetik dhe tekstil; pupla për dyshekë; thesë, 

mbulesa dhe canta prej tekstili, për paketim; fije, jo prej metali, për mbështjellje ose lidhje; 

mbushje për filtrim; mbështjellëse kashte për gota; barëra për varje; shirita të 

njëpasnjëshëm për grila Veneciane; shirita, jo prej metali, për mbajtjen e peshave; shkallë 

litari; ashkla druri dhe lesh; tallash; canta për larjen e corapeve; rripa dhe lidhëse për kutitë 

e ruajtjes së ushqimit dhe mbajtësve të enëve të kuzhinës dhe pajisjeve shtëpiake; 

mushama; të gjitha mallrat e sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 22.   

23   Fije dhe penj, për përdorim në tekstile; fije dhe penj pambuku; fije dhe penj për 

qëndistari; fije dhe penj për qepje; fill dhe pe; fill leshi; fije dhe penj prej leshi; fill 

mëndafshi; të gjitha mallrat e sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 23   

24   Tekstile dhe mallra tekstile, të papërfshira në klasa të tjera; mbulesa krevati; mbulesa 

tavoline; shami; peceta tavoline; banera; peshqira dushi; shtresa për krevatin; mbulesa 

krevati; kuverta; perde cilindrike prej materiali tekstil; veshje; mbulesa mobiljesh prej 

tekstili; mbulesa mobiljesh plastike; këllëf dekorativ për jastëk; perde për dyer; copa të 

imitimit të lëkurës së kafshëve; peshqira; flamurë; doreza për larje; mbulesa të bardha 
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shtëpiake; etiketa për rroba; shami për heqjen e make-up-it; shtresa për pjata; mbulesa 

dysheku; grila kundër mushkonjave; perde; këllëf jastëku; material plastike si zëvendësues 

të copave; jorganë; shaje për udhëtime; carcafë; mëndafsh; copa mëndafshi; canta për fjetje; 

mbulesë tavoline; peceta tavoline; copa për mbulesë tapicerie; korniza muri prej tekstili; 

mbulesa për krevat; mbulesa tekstili për mbajtëse pecetash dhe peshqirësh; mbulesa për 

dorezat e dyerve; mbulesa për ndenjësen e WC-së; mbulesa të përshtatura për kapakë WC-

je; mbajtëse ose unaza perdesh prej materiali tekstili; mbulesa tavoline; copa pambuku; 

mbulesa krevati, jorganë; copa për përdorim në tekstile; peshqira për fytyrë prej tekstili; 

shajak; cohë e hollë (veshje); copë e përbërë nga marijuana; veshje për tavolinë (jo prej 

letre); kadife; veshje prej leshi; shami prej tekstili për heqjen e make-up-it; mbulesa tekstili 

për kutitë e shamive të fytyrës; mbulesa tekstili për dorezat e dyerve; mbulesa tekstili për 

shishe për kafshët shtëpiake; etiketa emërtimi prej tekstili; etiketa pulovrash; canta prej 

tekstili ose mëndafshi për paketimin e hajmalive; veshje vajore për përdorim si veshje 

tavoline; veshje për tavolinën e bilardos; perde dushi prej tekstili ose plastike; veshje për 

djathin; mbulesa mbrojtëse për mobiljet; shami prej tekstili; të gjitha mallrat e 

sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 24.   

25   Veshje, veshje për këmbë, veshje për kokë; përparëse; rroba banjo; rroba banjo për not, 

veshje sportive; veshje rezistente ndaj ujit; doreza; dorashka; rripa; veshje për fëmije, burra 

dhe gra; veshje për bebe; grykore, jo prej letre; veshje të brendshme; veshje për gjume dhe 

pizhama; robdëshamër; lidhëse; kapele, kasketa, kapele me majë, bereta; kapuca për banjo 

dhe dush; këllëfë; këllëfë për veshët; shaje, kravata për qafën, kravata, fjongo, kravata 

fjongo; corape dhe corape xhami, geta; lidhëse për geta, corape xhami, corape dhe korse; 

këpucë, këpucë sporti, shapka, këpucë plazhi; kostume karnavalesh; doreza për krahët; 

mbështjellëse (veshje); banda (shaje të mëdhenj); sandale për banjo; shapka për banjo; 

cizme për ski; cizme; lidhëse për qëllim veshjeje; sutjena; veshje të brendshme (mbathje); 

këmisha nate; pallto; mansheta (veshje); shaje gëzofi; rripa për kokë (veshje); xhaketa; 

veshje të thurura; bluza-këmisha; veshje të punuara me dorë; veshje te jashtme; pallto të 

rënda; pantallona; xhaketa me kapuc (pelerina); pulovra; sandale; shaje, shaje për kokë, 

shaje të thurur; shalle; këmisha; sete këmishash nate (të brendshme); palaceta; shollë; 

këpucë sporti; kanatiere; kostume; kostume plazhi; T-shirte; uniforma; jelekë shpëtimi; 

kostume të lagura për ski në ujë; lingerie (të brendshme) ; stërvitje (këpucë); buste 

(lingerie); veshje për gjimnastikë; shirita; leggings (ngrohës për këmbët); kapucë për dush; 

shuall këpucësh të brendëshm; shami katrore për xhepa; kostume karnavalesh; pajisje të 

parrëshqitshme për veshjet e këmbës; këllëf për këmbë (që nuk ngrohen me korent); rripa 

parash (veshje); maska gjumi; vello (veshje); lidhëse corapesh; shirita për kokë (veshje); 

çallma për kokë; lidhëse; të gjitha mallrat e sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 

25. 

26   Thurje dhe qëndistari, fjongo dhe gërsheta; kopsa, grepa dhe gremca, gjilpëra me kokë 

dhe gjilpëra; lule artificiale; frut artificial; kurora artificiale; kopsa dhe distinktivë (badges) 

të modës për zbukurim; distinktivë (badges) për veshje, jo prej metali të cmuar; zinxhir 

rrobash; shirita të gjerë për mbajtjen e mëngëve; rripa për kokë; bereta (të rrëshqitshme në 

kokë); tokëza rripi; mbërthyes bluzash; lidhëse për flokët; kuti për qepje; kuti gjilpërash; 

gërsheta; karfica; tokëza; tokëza për këpucë; jastëk për gjilpëra; jastëk për gjilpëra me 

kokë; shirita me adeziv (ngjitës) të nxehtë për zbukurimin e artikujve prej tekstili 

(kinkaleri); mbërthyes për këpucë; zinxhirë mbërthyes për rroba; mbërthyes për rroba; 

mbërthecka për tiranta; kurora me lule artificiale; ar për qëndistari; kinkaleri; karfica 
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flokësh; kapucë për ngjyrosjen e flokëve; bigudina për flokët; gjilpëra (mbërthecka) për 

bigudinat e flokëve; kapuc-qese për floket; zbukurime për flokët; gjilpëra me kokë (karfica) 

për flokët; zbukurime për kapele; mbërthecka për korse; gjilpëra për thurje; zbukurime për 

këpucë; fjongo për dekorim; rozeta; gjilpëra për qepje; gishtëza për qepje; thundra për 

këpucë; lidhëse për këpucë; thekë; xhufka (pompoms); lidhësa prej leshi; zinxhirë për 

rroba; lidhësa për kapjen e flokëve bisht; gjilpëra me kokë të sigurta; kapëse dhe zinxhira 

për grykore dhe përparëse; fruda (punime me dantella); appliqués (dekorime që ngjiten në 

material të ndryshme); paruke; paruke të vogla; mjekra fallco; kamardare krahësh; litarë për 

veshje; vata supesh për veshje; kapëse pantallonash për  ciklistët; zbukurime të vogla 

(xhingla) për veshje; tokëza rripash; zgjatime flokësh; flokë gërshetë; fruda për veshje; 

shirita ngjitës-shqitës; numrat e konkurrentëve; modele arnimi; pajisje elektrike për bërjen e 

flokëve kacurrela; kapistra (rripa) për të shoqëruar/drejtuar fëmijët në rrugë; të gjitha 

mallrat e sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 26.   

27   Tapete, qilima, tapete të vegjël për këmbët dhe rrogoza, linoleum dhe materiale të tjera 

për mbulimin e dyshemeve ekzistuese; tapiceri për mure  (jo-tekstile); tapete për automjete; 

rrogoza për banjo; rrogoza për dyer; rrogoza për palestra; rrogoza për gjimnastikë; tapiceri; 

mbulesa dyshemeje prej vinili; letra murale, letra murale prej vinili; rrogoza për lojra në 

dysheme; rrogoza plazhi; shtresa për nën tapet; plis bari artificial; mbulesa dyshemeje para-

fabrikat prej druri dhe guri; rrogoza për mos-rrëshqitje; rrogoza gjimnastike; të gjitha 

mallrat e sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 27.   

28   Lojra dhe artikuj për lojra; artikuj sportivë dhe për gjimnastikë, të papërfshira në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjeve; topa dhe balona; mjete lodra; mjete 

elektrike (lodra); dërrësa e sërfit (surfboard); slita bore; patina me rrota; patina për akull; 

dërrasa për rrëshqitje në tokë (skateboards); mbushje mbrojtëse ose ruajtëse për sporte dhe 

lojra; pistoleta me ajër (lodra); lojra me tavëll; zile për pemët e Krishtlindjeve; topa 

bilardoje; tabela bilardoje; bonbona eksplozivë; këpucë për patinazh; makineri dhe aparate 

për boëling; mbajtëse qirinjsh për pemët e Krishtlindjeve; fusha dame; fusha me dy ngjyra 

për shah ose damë (lojra); set lojrash shahu; kuti shahu; pemë Krishtlindjesh prej materiali 

sintetik; aparate magjike; kupa për zare; darts (lojëra me shigjeta plastike); domino; kuti 

dame (lojra); gira; mbrojtëse për paarkrahun (artikuj sportivë); zgjerues kraharori  

(ushtrues); aparate për karusel; shishe për ushqimin e kukullave; grepa peshkimi; pajisje për 

peshkim; lopata këmbësh për notim; flutura për peshkim; disqe fluturues (lodra); lojra 

automatike; raketa; aparate për lojra elektronike, përvec atyre për përdorim me setet  

televizive; canta golfi; klube golfi; doreza golfi; doreza për lojëra dhe sporte; lojra praktike 

(të krijuara); cikrikë balonash; balona; mbrojtëse për gjunjët (artikuj sportivë); mah-jong; 

forma kristaline për lojra; kukulla; maska teatrale; maska lodër; automobila (lodra); 

automjete modele të zvogëluara; krijime për festa (dhurata për festa); mbushje mbrojtëse 

(pjesë të kostumeve sportive); lojra me fjalë; kapsolla me mbushje (lodra); pistoleta lodër; 

topa për lojë; raketa (artikuj lojrash); lojra ringu; kuaj lodër që lëkunden; patina me rrota; 

platform sërfi; ski; slita bore (artikuj sportivë); rrëshqitëse (artikuj për të luajtur); fllucka 

sapuni (lodra); pikënisja-start (artikuj sportivë); bicikleta të palëvizshme për stërvitje; 

pishina për not (artikuj për të luajtur); kolovarëse; tavolina për tavolina tenisi; ski uji; topa 

plazhi; makineri për zbavitje, automatike që funksionojnë me monedhë; canta vecanërisht 

të dizenjuara për ski dhe platforma surfi; letra bingoje; rrjeta fluturash; letra për të luajtur; 

konfeti; patina me rrota njëra pas tjetrës; puzzles ; kaleidoskopë; direkë për varka me vela; 

rrjeta me bisht për peshkatarët; automjete lodra me telekomandim; rrota ruletash; sfera 
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bore; këpucë bore; letra lojrash Japoneze; kallama peshkimi, cikrikë për peshkim, kallama 

për peshkim, fije për peshkim; lojra me ndërtim (lodra), blloqe ndërtimi (lodra); steka 

bilardoje, aparate për ndërtimin e trupit; doreza boksi; tavolina për futboll në ambjente të 

mbyllura; lodra për kafshë shtëpiake; aparate për lojra, për përdorim ekskluziv me setet 

televizive; jelekë për not; krahë uji për të mësuar notin; makineri video-lojërash; makineri 

për zbavitje, automatike që funksionojnë me monedhë; të gjitha mallrat e sipërpërmëndura 

për aq sa përfshihen në Klasën 28.   

29   Mish, peshk, shpendë dhe mish gjahu; ekstrakte mishi; perime dhe fruta të zjera, të 

thata, të ngrira dhe të konservuara; xhel, pelte, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna; mish, peshk, shpendë dhe mish gjahu, molusk (i 

përpunuar), mallrat e mësipërm gjithashtu të përgatitura; pije me përzierje qumështi, 

predominues qumështi; ëmbëlsira, të përgatitura ose gjysëm-të përgatitura, të përfshira në 

Klasën 29; produkte soje, të përfshira në Klasën 29; produkte qumështi të athët, produkte 

kosi, të përfshira në Klasën 29, ajkë dhe produkte ajke, ajkë e athët, produkte kefiri, 

produkte të ajkës, produkte hirre, të përfshira në Klasën 29, produkte gjize dhe salce kosi, 

të gjitha prej mallrave të mësipërm gjithashtu si produkte të përziera , qumështi 

predominues; gjalpë dhe prodhime gjalpi; djath, djath i freskët dhe prodhime djathi; 

ëmbëlsira, kryesisht prej qumështi dhe/ose produktet e qumështit të lartpërmendura, 

gjithashtu me shtimin e frutave të përgatitur, frutave të freskëta,  substancave dhe agjentëve 

aromatizues dhe cokollatës; të gjitha mallrat e mësipërm të Klasës 29, sa të jetë e mundur 

gjithashtu në një formë të ngrirë, të ftohtë dhe të konservuar dhe në një formë të caktuar 

dhe si ushqim dietik, ushqimet dietike të sapopërmendura nuk janë për qëllime mjekësore; 

produkte zëvendësues të qumështit; ëmbëlsira, të përgatitura ose gjysëm-të përgatitura, të 

përfshira në Klasën 29; ushqime të gatshme për t’u servirur, të përfshira në Klasën 29; 

artikuj të copëzuar, të përfshira në Klasën 29; ushqime dietike dhe ushqime të përgatitura, 

si dhe suplemente ushqimesh me bazë-proteinash, të përfshira në Klasën 29; ekstrakte 

peshku, shpendësh, mish gjahu dhe perimesh; fruta dhe perime, gjithashtu të ëmbla ose 

turshi të athëta; pulp frutash dhe perimesh, produkte patatesh të të gjitha llojeve (të 

përfshira në Klasën 29); fruta të thata të përpunuara, fruta të thata të përziera, gjithashtu me 

fruta të thara; preparate suprash dhe mishi, gjithashtu gati për tu servirur; pudër qumështi 

për ushqim; sallata me bazë mishi, peshku, shpendësh, mish gjahu, sallami, ushqim deti, 

perimesh dhe frutash; vakte të përgatitura, gati për t’u servirur dhe pjesë gati për t’u 

servirur të vakteve, të përbëra vetëm ose pjesërisht prej mishit, produkte mishi, peshku, 

produket peshku, ushqim deti, shpendësh, produkte shpendësh, mish gjahu, produkte mish 

gjahu, perime, fruta të përgatitur, patate, bishtajore (të përgatitura) dhe djath, të gjitha 

mallrat e mësipërm për sa është e mundur gjithashtu në një formë pluhuri, të  ngrirë dhe të 

thatë; prerëse për fetat e bukës, të përfshira në Klasën 29; mish, peshk, shpend, mish gjahu, 

fruta, perime, të gjitha të konservuara; xhel mishi, peshku, shpendi, mish gjahu, frutash dhe  

perimesh; ëmbëlsirë me bazë kosi, gjize, salcë kosi, ajke, qumështi dhe fruti; frut i ruajtur 

në alkool; frut i ngrirë dhe i ëmbëlsuar, i mbuluar me sheqer dhe cokollatë; xhinxhër i 

kristalizuar, i ngrirë dhe i ëmbëlsuar; fruta dhe perime të marinuara në vaj, mustardë, uthull 

ose shurup; fruta të thata të pjekura, të thara, me kripë dhe erëza; esktrakte bimësh për 

ushqim; alga për qëllime kulinare; mish i zier i ftohtë, sallam i konservuar, përzierje të 

konservuara të sallamit dhe perimeve; mish i konservuar, konkretisht mish i tymosur, me 

kripë dhe turshi; puding i zi [sallam i errët), pate mëlcie; proshutë, bacon, sallamra në 

brumë; sallamra; mallra prej mishi, shpendi dhe mish gjahu në një formë të tymosur ose 
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pjesërisht të përgatitur; pjata gati për tu servirur dhe pjata gjysëm të gatshme, si dhe 

ushqime pjesërisht të përgatitura, të përbëra konkretisht nga produkte sallami; preparate për 

të bërë supra; koncetrate të supës ose lëngut të  mishit; eggnog (përzierje e vezës, ajkës dhe 

erëzavë) jo-alkoolike; vezë të pudrosura; patate të pjekura; sallatë frutash; ushqim me bazë 

frutash për midis vaktesh; sallatë perimesh; kukurec; farë djathi; mëlci; pjalm i përgatitur si 

ushqim; fara të përpunuara, zhardhok kërpudhash të konservuara; qumësht albumine; xhel 

fruti; pulp fruti; fruta dhe perime të freskëta, gjithashtu të prera dhe sallatë; të gjitha mallrat 

e sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 29.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe miell palme; miell dhe përgatitje 

nga drithërat; bukë, torta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjalt, melasë; maja, pluhur 

pjekjeje; kripë; mustardë; uthull, salca (erëza); erëza; akullore; biskota; pudër për kek; 

zbukurime të ngrënshme për kekë; aromatizues për kekë; pite me oriz; ëmbëlsira dhe 

karamele; çokollata; pije çokollate me qumësht; pije çokollate; ëmbëlsira si dekorime për 

pemën e Vitit të Ri; pije kakaoje me qumësht; produkte kakaoje; pjie me bazë kakaoje; pije 

me bazë kafeje; aromatizues me shije kafeje; mikstura dhe përgatitje për përdorimin si 

zëvendësues të kafesë; pije me bazë kafeje; biskota; kokoshka; drithëra të tharë; akullore; 

kerri; krem vaniljeje; drithëra të skuqur [produkte drithërash]; aromatizues, vajra të tjerë 

nga vajrat esencialë; xinxëfill; çajra; keçap; likere; tableta [zbukurime]; byrek me mish; 

zbutës mishi për amvisa; petulla; pasta; brumë; piper; krem anglez; ravioli; reçel mbretëror 

për konsumin e njeriut; sheqer; brumë wasabi; salcë soje; makarona, makarona të holla 

vermiçele; udon (makarona të holla japoneze); sushi; vanilje; vafera; kos i ngrirë; biskota të 

kripura; zbukurime me bazë bajamesh; përgatitje të aromatizuara për ushqim; agjentë lidhës 

për akullore; bukë rrumbullake; simite kekë; karamele [karamele]; çamçakiz, jo për qëllime 

mjekësore; miell misri; krekërs; akull natyral ose artificial; marzipan, majonezë; bollgur; 

piper [erëza aromatizuese]; byrek me mollë; aromatizues të lëngshëm; produkte brumi të 

pjekura; kripë për gatim; sanduiçe; salcë domateje; erëza; sherbete [të akullt]; ëmbëlsira të 

vogla [karamele]; tarta; miell gruri; veshje për sallatra; salcë për mish; drithëra të thata, 

produkte drithërash  me fruta të thatë dhe me grurë të plotë; pije kafeje, çaji, kakaoje dhe 

çokollate; përgatitje kakaoje ose kafeje për gatitjen e pijeve alkoolike dhe joalkoolike, 

aromatizues për ushqime; përgatitje për ëmbëlsira (edhe me zëvendësues sheqeri), salca për 

sallatra; bimë të thara; pica dhe produkte picash, makarona, edhe të ngrira gati për shërbim; 

feta buke të mbushura, bukë të rrumbullakëta dhe bagetë; ushqime gati për shërbim dhe 

ushqime të ngrira, në mënyrë të veçantë ose kryesisht të përbëra nga produkte nga miell i 

pasitur, bukë, kek dhe pasta, makarona dhe oriz (për aq sa përfshihen në Klasën 30); 

produkte dhe ushqime dietetike, jo për përdorim mjekësor (për aq sa përfshihen në Klasën 

30); agjentë trashës për pjekjen e ushqimeve; ëmbëlsira me krem të rrahur (përgatitje për 

ëmbëlsira); reçel frutash [përgatitje për ëmbëlsira]; byrekë të mbushur me formë të 

rrumbullakët; kaperi; barëra për çaj, jo mjekësore; ushqime të bluar; përgatitje për rrahjen e 

kremrave; të gjitha mallrat e sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 30.   

31   Drithëra dhe prodhime bujqsore,  kopshtarie dhe pylli, për aq sa nuk përfshihen në 

klasat e tjera; kafshët e gjalla; fruta të freskëta dhe zarzavate; farëra; bimë natyrore dhe 

lule; artikuj ushqimorë për kafshët; malto; arra; bimë të thata për zbukurim; prodhime për 

mbeturinat e kafshëve; peshq, peshq të gjallë; karkaleca deti, karkaleca deti të gjallë; 

guacka deti, midhje të gjalla; gaforre, gaforre të gjalla; alga për konsum njerëzish dhe 

kafshësh; rërë aromatike për kafshët shtepiake (mbeturinat); lule të çelura (flower bulbs): 

pemët  e Krishtlindjeve; letër mbuluar me rërë për kafshët shtëpiake (mbeturinat); pije për 
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kafshët shtepiake; torfë (natyrale); kripë për bagëti; pluhur guaskash për zogjtë; të gjitha 

mallrat e sipërmëndur për aq sa përfshihen në klasën 31   

32   Birra; ujra mineralë e të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e pijeve; pije dhe lëngje zarzavatesh; pije 

izotonike; nektar frutash jo-alkoolikë; tableta për shkumëzimin e pijeve; pluhura për 

shkumëzimin e pijeve; ujë me  sodë; ujë tavoline; ujra [pije]; pije me uje qumështi; pije të 

lehta; kokteile jo alkoolike; aperitive jo alkoolike; birrë jo alkoolike, birrë dietike; pije me 

bazë përzierje birrash; përzierje frutash të freskëta, çokollate, gjalp, etj; ekstrakt bire; 

qumësht kikiriku [pije jo alkoolike]; ekstrakte frutash jo alkoolike; preparate për përgatitjen 

e ujit të gazuar; preparate për përgatitjen e likernave; preparate alkoolike për përgatitjen e 

pijeve; të gjitha mallrat e sipërmëndur për aq sa përfshihen në klasën 32   

33   Pijet alkoolike (përveҫ birrave); alkool orizi; aperitivë; pije alkoolike që përmbajnë 

fruta; konjak; musht; kokteile; likerna; sake (pije alkolike japoneze; pije alkolike të forta; 

uiski; verë; pije alkoolike të përziera, përvec pijeve më bazë birre; esenca dhe ekstrakte 

alkooli; të gjitha mallrat e sipërmëndur për aq sa përfshihen në klasën 33   

34   Duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepëse; tavlla për duhanpirës; letër cigaresh; kuti për 

puro; mbrojtëse për puro; prerëse për  puro; mbajtëse  purosh; filtra për puro; pipa për 

mbajtëset e cigareve; cigare, puro që përmbajnë zevëndësues të duhanit, jo për qëllime 

mjekësore; pipa; puro; ҫakmakë për duhanpirësit; kuti shkrepëse; mbajtëse shkrepësesh; 

pastrues pipash për pipat e duhanit; kuti për pipa duhani; pipa duhani; qese duhani; kuti për 

pluhur duhani; shishe e kavanozë për mbajtjen e duhanit; freskues ajri (për duhanpirësit); 

letër thithese për pipa duhani; pajisje xhepi për dredhjen e cigareve; gur ҫakmaku; mbajtës 

gazi për ҫakmakë purosh; bimë për tymosje; cigare elektronike, jo për qëllime mjekësore; 

avull për cigare elektronke; mbajtës cigaresh për cigare elektronike; pipa për cigare 

elektronike; filtra për cigare elektronike; karikues për cigare elektronike; pajisje elektronike 

si zëvëndësues për një cigare; pipa purosh, pipa cigarillos ose cigares; të gjitha mallrat e 

sipërmëndur për aq sa përfshihen në klasën 34   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime të 

tregtisë me pakicë, tregtisë me shumicë dhe tregtisë me porosi postare, gjithashtu nëpërmjet 

internetit dhe programeve teleshopping në sektorët e: ushqimit, ushqimit gjysëm – lluksi, 

pijeve alkoolike, pijeve jo alkoolike, prodhimeve të duhanit, artikujve të dyqaneve me 

ushqime të shëndetshme, artikujve farmaceutikë, kozmetikëve, artikujve të dyqaneve të 

parfumeve, ilaҫeve, të mallrave të sektorit të shëndetit, artikujve sanitarë, preparateve për 

larje, preparateve për pastrim e shkëlqim, artikujve shtëpiakë, enëve të kuzhinës, qelqeve, 

mallrave qeramikë, mallrave prej porcelani, artikujve plastikë,  artikuj të tregut ‘ti bësh 

vetë’, artikuj ‘t’i bësh vetë’, artikujve për kopshtin, artikujve për ndërtim, artikujve për 

hobi, mjeteve, mjeteve për enët e kuzhinës, aksesorëve të mjeteve, biҫikletave, artikujve për 

biҫikletat, aksesorëve për biҫikletat, kompjuterëve, aksesorëve të kompjutërëve, softëare-ve 

të kompjutëreve, mallrave elektrikë, mallrave elktronikë, përcjellësvetë regjistrimit të zërit, 

përcjellësve të të dhënave, regjistruesve të CD-ve, regjistruesve të DVD-ve, mjeteve 

multimedia, aksesorëve multimedia, mjeteve të telekomunikacionit, makinave, mjeteve, 

artikujve prej metali, artikujve prej letre, kinkalerive,  materialeve të shtypura, artikujve për 

zyrë, artikujve për hobi, artikujve zbukurues, artikujve sezonalë, artikujve për pushime, 

artikujve për festa, zbukurimeve tematike, artikujve shkollorë, kamerave, artikujve 

fotografikë, aksesorëve fotografikë, argjendarive, orëve të dorës dhe të murit, 

instrumentave muzikorë, mallrave për bërjen e ҫantave, mallrave të takëmeve të kuajve, 
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mobileve, mallrave mobiluese, mallrave zbukuruese, veshjeve, këpucëve, ҫantave të 

shpinës, aksesorëve, mjeteve të shikimit, ҫadrave, ҫadrave të diellit,  

 

 

mallrave tekstile, tekstileve shtëpiake, artikujve në lidhje me qepjen, tendave, shtresave të 

ndryshme, artikujve të udhëtimit, lodrave, artikujve sportivë, aparateve sportivë, aparateve 

të fitnesit, artikujve të lëkurës, artikujve për kamping, artikujve për kafshë, qirinjve, 

karburanteve për ndriçim, karburante; kombinimi i mallrave të lartpërmëndur për palët e 

treta me qëllim shitjeje; kombinimi i mallrave për palët e treta me qëllim prezantimi; 

prezantimi i mallrave nëpërmjet njoftimit  për mediat, për qëllime të shitjes me pakicë; 

operimi  i një agjensie importi dhe eksporti; organizimi i panaireve dhe shfaqjeve të 

tregëtisë  për qëllime biznesi dhe publiciteti; përgatitja  dhe drejtimi i panaireve dhe/ose 

shfaqjeve të tregtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; agjensitë  publicitare; planifikimi i 

mjeteve publicitare; prezantimit i shoqërive në internet dhe në mediat e tjera; publikimi  i  

materialeve të shtypura (gjithashtu në formë elektrike) për qëllime publiciteti; marketing i 

drejtpërdrejtë; reklamim i drejtpërdrejtë; përgatitja e reklamave; përgatitja  e reklamave për 

të tjerët; reklamimi radiofonik dhe televiziv; publikimi i teksteve publicitare; shërbimet  e 

faqosjes për qëllime reklamimi; marketing; mardhëniet me publikun; reklamimi on-line në 

një rrjet kompjuterik; dërgimi i faturave; shpërndarja e reklamave për të tjerët; shpërndarja 

e materialit të reklamave; shpërndarja e reklamave për të tjerët me internet; shkruajtja e 

teksteve publicitare; promocioni i shitjes për të tjerët; publikimi  i teksteve publicitare; 

reklamimi me postë të zakonshme; shpërndarja e materialit të reklamës (fletëpalosje, 

broshura, materiale të shtypura, modele); demostrimi i mallrave me qëllim publiciteti; 

prezantimi i mallrave dhe shërbimeve; hulumtimi i tregut; organizimi dhe drejtimi i 

shfaqjeve publicitare; kërkim sponsorizimi; sponsorizimi me anë reklamimi; sistemimi të 

dhënave të kontakteve për qëllime publiciteti; reklamim në internet për të tjerët; dhënie me 

qera të hapësirës reklamuese, gjithashtu në internet; këshillim  profesional i biznesit; 

konsultim i ndërmarrjesje  dhe i menaxhimi; konsultim për organizim biznesi; konsultim 

organizues; planifikimi dhe monitorimi i zhvillimit të biznesit në aspektet organizative; 

zhvillimi i koncepteve të shfrytëzimit të pasurive të paluajtshme në bazë të aspekteve të 

menaxhim-biznesit (menaxhim i objektit); agjensi punësimit; rekrutim personeli; konsultim 

personeli; administrimi  i personelit; konsultim për menaxhimin e personelit; testime 

psikologjike për përzgjedhjen e personelit; pjesëmarrje tek stafi në ҫështjet operative që 

lidhen me menaxhimin e personelit; shërbime prokurimi  për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

sherbimeve për bizneset e tjera]; shërbime në dha gjatë ankandev, gjithashtu në internet; 

organizimi i shërbimeve për lidhjen dhe përfundimin e  transaksioneve tregtare për të tjerët,  

gjithashtu në kuadër të tregtise elektronike (e-commerce); shërbimet për kontratat për të 

tjerët për  blerjen dhe shitjen e mallrave dhe për kryerjen  e sherbimeve , në veҫanti të 

shërbimeve për kontratate telekomunikacionit, të kontratave të furnizimit të zileve (ring 

tone) për celularët, të kontratave për kryerjen e mirëmbajtjes dhe riparimit, të kontratave  

për dërgimin e luleve dhe bimeve, të kontratave të furnizimit me energji elektrike; 

shërbimet e kontratave për të tjerët për kryerjen e shërbimeve trajnuese; shërbimeve të 

abonimeve për publikimet e të tjerëve, në veҫanti abonimi i gazetave;  shërbimet  e 

abonimeve të shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; shërbimet për kontaktet 

tregtare dhe industriale, gjithashtu në internet; shërbimet për organizimin e kontakteve të 

biznesit; analizat e kostos së ҫmimeve; sherbimet  për krahasimin e ҫmimeve; mbledhja, 
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sistemimi, mirëmbajtja dhe përditësimi  i bazës së të dhënave në kompjuter; menaxhimi i 

kompjuterizuar i dosjeve; informim dhe keshillim tregtar për konsumatorët  [dyqani i 

këshillimit të konsumatorëve]; shërbime  për klipet e lajmeve; përpilimi i informacioneve 

në bazën e të dhënave në kompjuter; përpunimi administrativ të porosive blerëse; përpilimi 

i ҫmimit dhe informacionit statistikor për tregtinë  dhe tregun; sigurimi i informacionit mbi 

ҫështjet e menaxhimit organizativ dhe të biznesit në lidhje me tregtinë me pakicë; sigurimi i 

informacionit mbi tregjet reklamuese; dyqanet e këshillave të konsumatorëve; shërbimet e 

fotokopjes; shërbimet për veshjen e vitrinave të dyqaneve; dhënia me qera e pajisjeve dhe 

mjeteve të zyrës; dhenia me qera e pajisjeve të fotokopjes; dhenia me qera e pajisjeve për 

shitje; dhenia me qera ee kabinave të shitjeve; konceptimi, organizimi dhe drejtimi  i 

nevojave të konsumatorëve, dhe masat për ruajtjen e konsumatorëve, në veҫanti të 

dërgesave postare, të uljes së ҫmimeve, të programeve të letrave me vlerë dhe të bonuseve; 

drejtimi i lojrave dhe konkurrencës për ҫmime si masa reklamuese; drejtimi i programeve të 

bonuseve dhe të besueshmërise si programe të ruajtejs së konsumatorëve për qëllime 

marketing; ndihmë dhe përkujdesje ndaj konsumatorëve me anën e reklamimit me porosi 

postare; shërbimet përmes qëndrave të thirrjes, konkretisht sherbim kujdesi nëpërmjet 

lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit 

administrativ të porosive blerëse, marrjes së kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve në 

telefon; këshillim organizues nëpërmjet qendrave të thirrjes telefonike; operimi i një qendre 

thirrjeje, konkretisht shërbimi i kujdesit nëpërmjet lidhjeve  

telefonike të drejtpërdrejta dhe të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit 

administrativ të porosive blerëse, marrjes së pyetjeve dhe ankesave të konsumatorëve në 

telefon; marrja dhe dhënia me qera e pajisjeve dhe mobiljeve të dyqaneve për aq sa 

përfshihen në Klasën 35, konkretisht pajisjet dhe mjetet e zyrave, aparatet  fotokopjuese, 

pajisjet për shitje, kasat e dyqaneve, sirtarët e keshit, kabinat e shitjes, hapësira reklamuese; 

shërbimet e sekretarisë; shërbimet për kontratat mbi ruajtjen dhe paketimin e mallrave; 

shërbimet për ҫështjen e kartave të konsumatorëve pa pagesë apo pa funksion zbritës për të 

tjerët, si dhe për ҫështjen e kartave të konsumatorëve si persona të identifikuar të blerjes, të 

dyja të përshtatshme për programet e dhurata dhe bonuseve.   

36   Sigurimet; ҫështjet financiare; cështjet monetare; ҫështjet e pronave të paluajtshme; 

shërbimet e agjentëve të sigurimeve; transkaksionet monetare; shërbimet financiare; 

sigurimet, të ardhurat dhe këshillimi per pensionet; keshillimi dhe informimi financiar; 

organizimi i shërbimeve bankare, në vecanti i llogarive rrjedhese, kursimeve, 

marrëveshjeve të financimit dhe sigurimit; zyrat e kredive dhe financimi i kredive për 

tregtinë me shumicë dhe me pakicë; menaxhimi i pronave të paluajtshme, agjensitë e 

pronave të paluajtshme, dhënia me qera e pronave të paluajtshme, në veҫanti të hapësirave 

për dyqan; leasing të pronave të paluajtshme, në veҫanti të hapësires për dyqan; leasing të 

zonave dhe pjesëve të tokës; financimi i blerjes-qeramarrjes; organizimi i financimit të 

blerje-qeramarrjes; financimi i blerje-qeramarrjestë dhomave në hapësirat e dyqaneve; 

dhënia me qera e dhomave të zyrave; dhenia me qera e apartamenteve; menaxhim i 

ndërtesave; menaxhim i pronave të paluajtshme; financimi i blerjes; trajtimi i ҫështjes së 

kartave telefonike; trajtimi i programeve të dhuratave dhe bonuseve për ruajtjen e 

konsumatorëve nga ҫështjet e letrave me vlerë, pullave tregtare, tokens dhe kartave të 

konsumatorit me funksion pagimi; shërbimet në lidhje me ҫështjen e kartave të kreditit, 

kartat e bonuseve dhe të shërbimit me funksion pagimi; gjetja e fondeve të bamirësisë për 

të tjerët; financimi i blerjes-marrja me qera e mjeteve dhe sistemeve të komunikimit; 
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financimi i blerje-qeramarrjessë automjeteve tokësore, aeroplanëve dhe anijeve; shërbimet 

në lidhje me ҫështjen e kartave të konsumatorit me funksion pagimi si kartat për ulje 

çmimi, pullat tregtare, kartat e besnikërisë, bonot, tokens, kartat e mbledhjes së pikëve, të 

gjitha të përshtatshme për t’u përdorur në marrëveshjet e dhuratave dhe të bonuseve    

37   Ndërtimi i ndërtesave; shërbimet instaluese; puna riparuese dhe mirëmbajtëse për 

inspektimin e pajisjeve teknike; informimi riparues; rinovimi i veshjes; pastrimi; pastrimi i 

veshjes; pastrimi i tapeteve dhe qilimeve; hekurosje linoje; pastrim kimik; instalimi, 

mirëmbajtja dhe riparimi i hardëare-t të kompjuterit; instalimi dhe riparimi i pajisjeve 

elektrike; instalimi, mirembajtja dhe riparimi i frigoriferëve dhe ftohësve; instalimi, 

mirembajtja dhe riparimi i mjeteve të telekomunikacionit; instalimi, riparimi dhe 

mirëmbajtja e sistemit të të dhënave të komunikimit (hardëare); instalimi, mirembajtja dhe 

riparimi i makinerive dhe pajisjeve të zyrës; instalimi, mirembajtja dhe riparimi e 

makinerive; mprehja e thikave; veshja me tapiceri; riparim tapicerie; riparim i orëve të  

dorës dhe orëve të murit; riparimi i këpucëve; dhënia me qera e makinerive të pastrimit; 

instalimi, mirembajtja dhe riparimi i sistemeve të telekomunikacionit, rrjeteve të të 

dhënave, rrjeteve kompjuterike dhe të komunikimit; dhënia me qera dhe leasing e 

makinerive të pastrimit   

38   Telekomunikacione; sigurimi i aksesit në të dhënat dhe informacionin e rrjeteve 

kompjuterike; sigurimi i aksesit tek një sistem urdhërues online; sigurim i hyperlink-eve 

për të tjerë; shërbime të teleteksit; transmetim i mesazheve; shërbime telekomunikacioni në 

lidhje me informacionin; konsulencë dhe informacion në fushën e telekomunikacionit; 

sigurim i aksesit për informacion në lidhje me telekomunikacionin dhe shërbimet e 

telekomunikacionit; sigurim i portaleve në internet; transmetim elektronik i muzikës 

dixhitale nëpërmjet sistemeve të telekomunikacionit;  transmetim elektronik i tekstit, 

mesazheve, informacionit, tingujve; imazheve dhe të dhënave; përcjellja e mesazheve tek 

adresat e internetit (web-messaging);shërbime të stendave të buletineve  elektronike 

[shërbime telekomunikacioni]; dhënia me qira e instalimeve të telekomunikacionit; dhënia 

me qira e pajisjeve për telekomunikacionin dhe për dërgimin ose marrjen e të dhënave dhe  

mesazheve;  sigurim i aksesit në internet dhe në rrjetet e tjera të komunikimit; vendosja e 

aksesit ndaj bazës së të dhënave; sigurimi i aksesit ndaj informacionit  në internet; sigurim i 

aksesit ndaj të dhënave në rrjetet kompjuterike; shërbime aksesi në fushën e 

telekomunikacionit;  dhënia me qira në lidhje me pajisjet dhe sistemet e komunikimit; 

agjensi lajmesh, konkretisht mbledhja, analizimi, përditësimi dhe sigurimi i informacionit 

për shtyp; shërbime value-added, konkretisht shërbime që lidhen me shërbimet e rrjetit 

aktual, që lidhen thelbësisht me mesazhet e shkurtra ose njoftimet në një formë të shkruar 

ose akustike, konkretisht dërgimi i informacionit në lidhje me pamjet, eventet kalendarike, 

rezultatet sportive, reklamimin,  reklamave të klasifikuara dhe personale, çmimet e 

konkurseve, lajmeve, ofertat më të fundit, shërbimet e shpërndarjes së ushqimit të shpejtë 

(fast-food), shërbime taksie dhe  të kohës së nisjes për airoportet, titujve kryesorë nga 

ekonomia, politika, media dhe telekomunikimi, numrat e llotarive dhe të ngjashme, 

shërbime që sigurohen nga pajisjet e një rrjeti telekomunikimi, konkretisht përcjellja e 

thirrjeve, rrjeteve të konferencave; dërgim i informacionit nëpërmjet e-mail-it; shërbime të 

telefonisë, faksit, teletekstit, transmetimit dhe rikthimit të mesazhit; radio paging dhe 

shërbime e-mail-i; sigurim i shërbimeve të telekomunikacionit qëndror për rrjetet e 

komunikimit elektronik; dhënia me qira dhe leasing i pajisjeve dhe sistemeve të 

telekomunikacionit, instalime për telekomunikacionin, aparaturat që dërgojnë mesazhe, 
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aparaturat faksuese, telefonat, telefonat e lëvizshëm, modemët, aparaturat dërguese dhe të 

telekomunikacionit.   

39   Transportimi; paketimi dhe magazinimi i mallrave; organizim i udhëtimeve; shërbime 

magazinimi; paketim i mallrave; shpërndarja e pakove; shërbime logjistike në sektorin e 

transportit, në veçanti të faturave, magazinave logjistike, shpërndarjen logjistike ose 

kthimin logjistik; transport i dërgesave;  dërgim porosish në vendndodhjen e mallrave për 

qëllime logjistike; informacion për transportin; informacion për magazinimin; organizim i 

sherbimeve të transportit për njerëz dhe mallra nëpërmjet tokës, ujit dhe mjeteve të ajrit; 

kryerja dhe organizimi i shërbimeve të transportit; shërbime korriere; organizim i 

transportit të mallrave, pasagjerëve dhe/ose udhëtarëve nga toka dhe uji; organizimi dhe 

kryerja e shpërndarjes së mallrave nëpërmjet postës; transportimi dhe shpërndarja e 

mallrave nëpërmjet automjeteve; trenit; anijeve dhe avionëve;  shpërndarja e luleve; 

shërbime agjencie udhëtimi (për aq sa përfshihen në klasën 39); funksionimi i një agjencie 

udhëtimi; shërbime operatore turistike; informacion dhe konsulencë në lidhje me udhëtimet 

dhe transportin; informacion në fushën e turizmit, në çështjet e transportit dhe udhëtimit; 

informacion mbi trafikun; informacion mbi udhëtimin; informacion mbi ardhjen dhe nisjen 

e fluturimit; prerja e biletave për transportin nëpërmjet ajrit; organizim dhe operim turistik; 

transporti i personave me automjete, tren, anije dhe avionë; organizimi, funksionimi, 

pronotimi dhe rregullimi i udhëtimeve, udhëtime për pushime, udhëtime vajtje-ardhje, 

kroçera, ekskursione, udhëtime ditore, udhëtim  për arsye zbavitje dhe ture për vizitimin e 

qyteteve; shoqërim i udhëtarëve dhe bagazheve të tyre; ngarkim; dhënia me qira e mjeteve 

të parkimit; dhenia më qira dhe pronotimi i automjeteve, rimorkiove, biçikletave; dhenia 

me qira e hapësirave për parkim dhe magazinave; shërbime rezervimi (për aq sa përfshihen 

në klasën 39); rezervim i biletave të avionëve, bileta për kroçere dhe tren; dhënia me qira 

dhe e leja e përdorimit për automjetet tokësore, avionët ose anijet; dhënia me qira e 

kontenierëve magazinues; dhënia me qira e garazheve; dhënie me qira dhe leasing  e 

aparaturave dhe pajisjeve për dyqane për aq sa përfshihen në klasën 39, konkretisht 

frigoriferë, instalime për frigoriferë, makinerive dhe aparaturave frigoriferike, kontenierëve 

magazinues, makinave (automjeteve), makinave shtytëse (karrocave për blerje {shopping}), 

rafte për mbajtjen dhe reklamimin e mallrave; shërbime që kryhen me anë të  rrjetit të 

telekomunikacionit, kryesisht shërbime të agjensisë së udhëtimit.   

40   Trajtim i materialeve; informacion për trajtimin e materialit; shërbime laboratori për 

fotografi (për aq sa përfshihen në klasën 40); zhvillim i filmave fotografik, printime 

fotografike; përpunim i filmave fotografik dhe kinematografik (për aq sa përfshihen në 

klasën 40); printim modeli; printime; shkrim me lazer; punim lëkure; përpunim letre; 

inkuadrim fotografije;  gdhëndje; printime të kompresuara; modifikim veshjesh; 

rrobaqepësi; takëme për kuaj; riciklim i shisheve të pijeve; prerje çelësash; dhënia me qira 

dhe leasing për gjeneratorë, aparaturat e kondicionimit, aparaturat e ngrohjeve.   

41   Arsimim; ofrim i trajnimeve; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; kopësht 

(arsimim); përkujdesje për fëmijët e vegjël (arsimim);  përkujdesje për fëmijët e vegjël; 

konkretisht sigurimi i këndeve të lojrave për fëmijë në supermarkete dhe në qëndra tregtare; 

organizimi dhe kryerja e konferencave, ekspozitave ose seminareve; zhvillimi i stafit të 

punës nëpërmjet trajnimit dhe trajnimeve të mëtejshme; përgatitja dhe kryerja e seminareve 

dhe  workshop-eve (trajnimeve);  informacion në fushën e arsimit dhe argëtimit; 

informacion on-line dhe mesazhe në fushën e trajnimit profesionale; ekzaminime në fushen 

e arsimimit dhe trajnimit; informacion mbi shëndetin dhe fitnesin;   performancë muzikore; 
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informacione mbi eventet (argëtim); organizimi dhe kryerja e eventeve kulturore dhe 

sportive; organizim i ekspozitave për qëllime kulturore dhe arsimore; organizim i 

kompeticioneve [arsimim dhe argëtim]; publikim i materialeve të printuara (gjithashtu në 

formë elektronike), përvecse për qëllime reklamimi; përgatitja, zhvillimi dhe organizimi i 

llotarive ose lojrave të fatit të tjera; shpërndarja e biletave të llotarisë dhe dokumentave 

pjesmarrëse të tjera (argëtim); lojra elektronike dhe konkurse të siguruara nëpërmjet 

internetit; organizmi i lojrave dhe konkurseve; shërbime të agjesisë së biletave [argëtim]; 

shërbime rezervimi (për aq sa përfshihen në klasën 41) për eventet sportive, shkencore dhe 

kulturore; pronotimi i vendeve për shfaqje kulturore; publikim i materialeve të printuara, 

librave, gazetave dhe  revistave; dhënia me qira e librave; dhënia me qira e filmave; dhënia 

me qira e revistave; sigurim i publikimeve elektronike (të pa shkarkueshme); sigurim i 

shërbimeve për klubet e fitnesit (për aq sa përfshihen në klasën 41), klubet e trajnimit, 

studiot e fitnesit,objekteve të golfit,fushave të golfit, pajisjeve të kalërimit, kopshteve, 

kinemave, diskotekave, muzeve, lojrave dëfryese, kampeve sportive, pajisjeve sportive dhe 

parqet e zbavitjes; informacion për argëtim; sigurim i lojrave kompjuterike on line; 

prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; dhënia me qira e pajisjeve të audios, 

radiove, seteve televizive; video-kamerave, makinerive të lojrave elektronike; dhënia me 

qira e pajisjeve të sportit dhe fitnesit; dhënia me qira dhe lease e regjistrimeve filmike, 

tingujve dhe imazheve; dhënia me qira e seteve të radios dhe televizionit.    

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkime dhe projektimit që lidhen me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i  hardware-ve dhe 

software-ve kompjuterik; programues kompjuteri; përpunim dhe administrim i të dhënave 

për të tjerë (për aq sa përfshihen në klasën 42), konkretisht administrim serveri; backup 

elektronik i të dhënave; shërbime të një dizajneri grafik, konkretisht konsulencë mbi 

dizajnin që lidhen me përmbajtjen dhe formatin e publikimeve elektronike ose të printuara; 

dizajn i publikimeve elektronike ose të printuara; editim i imazheve dixhitale (shërbime të 

një dizajneri grafik); përditësim i websiteve; krijimi dhe mirëmbajtja e web site-ve për te 

tjerë; informacion dhe konsulencë në lidhje me për kompjutera dhe programe; konsulencë 

për dizajn të brendshëm; konsulencë në fushën e kursimit të energjisë; konsulencë në 

fushën e mbrojtjes së ambientit; shërbime të informacionit meterologjik; dhënia me qira e 

kompjuterave, pajisjeve matëse; marrja dhe dhënia me qira e kompjuterave, programeve, 

pajisjeve periferike të kompjuterit; parashikim  i motit me anë të një rrjeti kompjuterik; 

përpunim dhe administrim i të dhënave për të tjerë, konkretisht ruajtja e të dhënave 

elektronike; dhënia me qira e transportuesve të të dhënave e përshtatshme për përdorim në 

transaksionet e të ardhurave dhe bonuseve (për aq sa përfshihen në klasën 42).   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe të pijeve dhe akomodimit të përkohshëm; 

catering; shërbime të agjensive të udhëtimit, konkretisht organizimi, rezervimi dhe 

prenotimi i akomodimit; operim i restoranteve; informacion në fushën e shërbimit të 

akomodimit, rregullim ose dhënia me qera e apartamenteve ose shtëpive turistike, rezervimi 

i dhomave, rezervimi i hotelit, akomodimi dhe sigurimi i ushqimeve dhe pijeve për të 

ftuarit; rezervim i akomodimit dhe i ushqimit dhe pijeve; sigurim i kopshteve dhe çerdheve 

ditore (ushqimi, pija dhe akomodimi); kujdes për fëmijë në çerdhe ditore dhe kopësht ditor 

(ushimi dhe pija dhe akomodimi); informacion dhe konsulencë për gatim; dhënia me qira e 

dhomave të konferencave; dhënia me qira e karrikeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, 

gotave, enëve, tendave, ndërtesave të transportueshme; marrja dhe dhënia me qira e 

mjeteve dhe pajisjeve të dyqanit për aq sa përfshihen në klasën 43, kryesisht mobilje, 
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karrike, tavolina, mbulesa tavolinash, gota, tenda, ndërtesa të transportueshme; rezervim i 

hotelit nëpërmjet rrjetit të telekomunikacionit.   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe estetik për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet agrikulturore, hortikulturore dhe pyjore; këshillim për dieta; informacion 

në lidhje me ushqyerjen; informacion në lidhje me shëndetin; informacion dhe këshillim në 

lidhje me kopshtarinë; dhënia me qera e pajisjeve të bujqësisë. 

 

   

 

 

(111)  20114 

(151)  22/02/2017 

(181)  04/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/8 

(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)  LIVE YOUR LIFE   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpuc dhe kapele.   

35   Media komunikuese dhe online shërbime për media komunikuese duke shfaqur një 

shumëllojshmëri të gjërë të produkteve.   

 

 

 

(111)  20261 

(151)  08/03/2017 

(181)  23/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/67 

(300)  75249  04/09/2012  TR 

(732)  KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA 

VE SANAYI ANONIM SIRKETI  Maslak 

Mah. Sumer Sok. No:3 Ayazaga Ticaret 

Merk. C Blok Sisli, Istanbul, TR 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates"  Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe pastrim, parfume, produkte kozmetike, deodorant për 

përdorim personal (duke i përfshirë deodorantët për njerëz dhe kafshë), sapunë, produkte 

për përkujdesje të dhëmbëve, produkte gërryese (duke i përfshirë letër zmerile me beze, 

letër zmerile, gurë shtufi, paste zmerile), produkte lustruese dhe përkujdesjeje (për lëkurë, 

vinyl, metal dhe dru, etj).   

5   Ilaçe për njerëz dhe për qëllime veterinarie, preparate kimike për qëllime mjekësore, 
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preparate kimike; substanca dietike për qëllime mjekësore; substanca dietike, ushqim për 

foshnja; Barishte Mjekësore dhe pije bimore, suplemente dietale për njerëz ose kafshë 

(duke i përfshirë preparatet dietale për qëllime jo mjekësore), produkte për stomatologji 

(përveç aparaturave/pajisjeve), produkte higjienike (tamponë boje, tamponë, plasterë për 

qëllime mjekësore, materiale mjekësore fashimi, pelena duke i përfshirë ato të bëra nga 

letra dhe tekstili), substanca për shkatërrimin e barërave të këqija, parazitëve dhe 

këpurdhave, deodorantë tjerë përveç se për njerëz dhe kafshë, ndalues të erës së keqe për 

dhoma, dizinfektues, antiseptikë (mbytës të bakterieve), detergjentë për qëllime mjekësore.   

 

 

 

(111)  20433 

(151)  24/03/2017 

(181)  22/02/2023 

(210)  KS/M/ 2013/180 

(732)  The Headhunter - Kosovo Branch 

Nene Tereza 30D, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, konsulence   

45   Shërbime personale dhe sociale të ofruara nga të tjerët për ti plotësuar nevojat e të 

tjerëve   

 

 

 

(111)  20115 

(151)  22/02/2017 

(181)  08/05/2023 

(210)  KS/M/ 2013/457 

(732)  LEDO d.d. Čavičeva 9, 10000 Zagreb, 

HR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpensë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime 

të  konzervuara, të  ngrira, të  thara dhe të  përgaditura; xhelatinë, recel; vezë , qumsht dhe 

produkte të  qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra; ushime mishit të përgaditura, 

ushqime peshku të përgaditura, ushime perimesh të përgditura   

30   Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; miell dhe prodhime 
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drithërash, bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; produkte akulloresh; biskota; produkte 

pastash; mjaltë; melasë, tharmë, peciva pluhur; krypë, mustardë; uthull, salca (erëza); erëza; 

akull; ushqim pastash i përgaditur   

32   Birra; ujë mineral dhe të gazuar, si dhe pije të tjera jo alkoolike; pije dhe lëngje të 

frutave; shirupe dhe preparate të tjera për përgaditjen e lëngjeve   

 

 

 

(111)  20320 

(151)  15/03/2017 

(181)  14/06/2023 

(210)  KS/M/ 2013/568 

(591)  E kaltër, e bardhë, teget, ngjyrë e 

bruztë,  e verdhë, ngjyrë korali, ngjyrë korali 

e hapur dhe e  hirtë e hapur 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija,ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12,1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Qumësht hidratues për foshnje.   

 

 

 

(111)  20363 

(151)  16/03/2017 

(181)  12/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/684 

(591)   ngjyrë e kuqe, e hirit- 

(732)  Društvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi,KOLID INTERNACIONAL DOOEL 

s. Kolešino bb, Novo Selo, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe produkte nga drithërat, produkte nga pasta dhe ëmbëlsira, ëmbëlsira, 

kek i thatë, bakllavë, tullumbë, gurabi, kek me mjaltë, hallvë, ëmbëlsira nga bajamet 

[pasta], biskota, biskota petit-beurre, bonbone, miell për ushqim, vanilje [aroma], kausha, 

zhele (zhele nga frutat) [ëmbëlsira], kek, kulaçe, krekerë, sheqer i kristalizuar për ushqim, 

marzipan, produkte mulliri, oriz (kek orizi), pallaçinka, pastile (ëmbëlsira), kek me arra dhe 
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bajame, produkte nga kakao, produkte nga pasta, rrolate pranverore, ëmbëlsira, ëmbëlsira 

nga kikirikat, ëmbëlsira, ëmbëlsira nga bajamet, pastë për kek, ëmbëlsira, krem sheqeri 

(fundan, ëmbëlsira), kulaçe çaji, çokollatë, sherbet (pluhur për pije freskuese), sheqer   

 

 

 

(111)  20321 

(151)  15/03/2017 

(181)  03/09/2023 

(210)  KS/M/ 2013/883 

(732)  Kaufland Ceská republika, v.o.s. 

Bělohorská 2428/203 169 00 Praha 6 - 

Břevnov, CZ 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PISTOLERO 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike (përveç birrës).   

 

 

 

(111)  20322 

(151)  15/03/2017 

(181)  06/09/2023 

(210)  KS/M/ 2013/900 

(732)  ALDO GROUP INTERNATIONAL 

AG Schochenmuehlestrasse 6, 6340 Baar, 

ZG, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë  

 
 

(540)  CALL IT SPRING 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Syze për diell   

14   Aksesorë të modës, përkatësisht bizhuteri, ora dhe kapëse për çelësa   

18   Çanta për mbajtje për të gjitha destinacionet, përkatësisht, çanta dore, çanta mbi supe, 

çanta dore të mëdha, çanta për udhëtim, trasta, çanta për kompjuter dhe çanta për bartjen e 

këpucëve; kuleta.   

25   Mbathje, përkatësisht, këpucë, çizme, mokasine, këpucë për shëtitje, këpucë atletike, 

sandale dhe pantofla (papuçe), pajisje për mbathje, përkatësisht, shtrojë të brendshme për 

këpucë, shtesa për këpucë, shtesa kundër rrëshqitjes për këpucë; rroba, përkatësisht, 

xhaketa, jakne, gjoksore, kostime të larjes, shalla, dorëza pa gishta, sheshira, kravata, 

mbështjellëse për këmbë; lëkurë dhe lëkurë dreri, përkatësisht, xhaketa, jakne, rripa, 

dorëza.   

35   Shërbimet e shitjes me pakicë, shitje me pakicë dhe shumicë online në sektorin e 

kozmetikës, parfimerisë; vaj eterik, sapun, mbathje dhe preparate për mirëmbajtjen e 
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rrobave, syze për diell, aksesorë të modës, çanta, mbathje, pajisje për mbathje, rroba, lëkurë 

dhe lëkurë dreri, stoli për flokë.   

 

 

 

(111)  20323 

(151)  15/03/2017 

(181)  22/10/2023 

(210)  KS/M/ 2013/1012 

(300)  302013032900.7  17/05/2013  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)  LEONSTEINER 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; birra jo-alkoolike; birrë- pije me bazë të përziera; 

      xhenxhefil ale; maltë birre 

   

 

 

 

(111)  20324 

(151)  15/03/2017 

(181)  31/10/2023 

(210)  KS/M/ 2013/1041 

(300)  3020113004467303  01/07/2013  DE 

(732)  Wella GmbH  Sulzbacher Straße 40 

,65824 Schwalbach am Taunus, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparatet kimike të përdorura për prodhimin e produkteve kozmetike për 

ngjyrosjen e flokëve   

2   Preparatet kimike të përdorura për prodhimin e produkteve kozmetike për ngjyrosjen e 

flokëve   
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(111)  20379 

(151)  21/03/2017 

(181)  12/11/2023 

(210)  KS/M/ 2013/1076 

(300)  Z20131643A  25/10/2013  HR 

(732)  CROATIA osiguranje d.d. 

Miramarska 22, 10000 Zagreb, HR 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letra, kartoni dhe produktet prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; materialet e  shtypura, ne veçanti revistat, shtypi periodik, gazeta, magazina   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës, produktet e përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëkurat e kafshëve; gëzofët dhe valixhet; ombrellat, çadrat e diellit 

dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat   

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); produktet nga qelqi, enët prej porcelani dhe qeramika që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera   

24   Tekstilet dhe produktet prej tekstili që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave, e ne veçanti flamujt nga tekstili, mbulesa tavoline, leckat, 

shtrojat nga tekstili   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

28   Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve   

35   Shpallje dhe reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; udhëheqja e   

Patundshmërisë   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  20428 

(151)  24/03/2017 

(181)  26/11/2023 

(210)  KS/M/ 2013/1137 

(732)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH 55218 Ingelheim, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

(540)  RAXBIND 
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(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  20474 

(151)  25/04/2017 

(181)  13/12/2023 

(210)  KS/M/ 2013/1191 

(732)  SODILAC , a French société par 

actions simplifiée  68, rue de Villiers ,92300 

LEVALLOIS-PERRET , FR 

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

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

 
 

(540)  MODILAC 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për perdorim në 

mjekësi; ushqim për bebe; pluhur qumështi dhe qumësht për bebe dhe fëmijë; suplement 

nutricional dhe dietal për njehrëzit, kryesisht për bebe dhe fëmijë; pije freskuese të 

përforcuara me vitamina dhe minerale; pije freskuese nutricionale   

29   Qumësht dhe produkte qumështi , kryesisht qumështë i pasuruar me vitamina, qumësht 

i aromatizuar, deserte nga baxhoja, jogurt; vajra ushqyese  dhe yndyrëra; buter; djath; pije 

freskuese qumështi (qumështi kryesisht dominant ).   

30   Kakao; miell dhe preparate të pregatitura nga drithërat; buka, torta dhe ëmbëlsira; akuj; 

salca (kondimente); salcë djathi   

32   Ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije freskuese të tjera jo-alkoolike; pije freskuese nga 

frutat dhe lëngje frutash; shurupe dhe pregatitje tjera për pregatitjen e pijeve freskuese   

 

 

 

(111)  20431 

(151)  24/03/2017 

(181)  23/12/2023 

(210)  KS/M/ 2013/1236 

(732)  HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila, makina udhëtarësh, kombi, kamionë të lehtë, kamioneta pikap, 

autobusë, makina për gara, makina-frigoriferë, makina sportive, traktorë për qëllime 

bujqësore, pjesë dhe aksesorë për automobila, amortizatorë për automobila, frerë për 

makina, ndërrues shpejtësish për makina tokësore të transportit, motorë për makina 
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tokësore të transportit, goma automobilash, karroca për persona me aftësi të kufizuara, 

parashuta, lundra (barka dhe anije), aeroplanë, motoçikleta, biçikleta, karroca për foshnja   

 

 

 

(111)  20341 

(151)  16/03/2017 

(181)  16/01/2024 

(210)  KS/M/ 2014/17 

(732)  VENHECKE, Peter and 

BAKUNENKO, Michael Bogdana 

Khmelnitskogo Street 80, app. 14 Kiev 

15432,  Ukraine, US; Pine Street 20, app. 

2901 New York 10005 , US 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  " CARPATIA ESTATE" 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra, ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave), vodkë, pije vodka   

43   Restorante (ofrim i ushqimit dhe pijeve), furnizim ushqimi, restorante me vetë-

shërbim, bare rostiçeri, mensa, kafeteri, restorante kafesh, shërbime baresh, shërbime 

hotelesh  dhe motelesh   

 

 

 

(111)  20432 

(151)  24/03/2017 

(181)  19/02/2024 

(210)  KS/M/ 2014/124 

(300)  012075354  19/08/2013  OH 

(732)  Sony Interactive Entertainment Europe 

Limited 10 Great Marlborough Street, 

London, W1F 7LP, GB 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C   Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  PS4 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjutera, pajisje fundore kompjuterike; pjesë elektronike kompjuterike; 

programe kompjuterike; aplikime programesh të shkarkueshëm; programe kompjuterike për 

lojra; programe video për lojra; programe për teknikën e futjes së fotografive kompjuterike 

në filma; kartrixhë për lojra kompjuterike; pajisje elektronike dore për marrjen ruajtjen 

dhe/ose transmetimin pa tel të të dhënave dhe mesazheve; pajisje dixhitale për shkarkim 

dhe dëgjim muzike; pajisje MP3 për shkarkim dhe dëgjim muzike; aparatura 
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telekomunikacioni; aparatura, instrumente, programe dhe mjete për regjistrimin, 

riprodhimin, mbartjen, organizimin, ruajtjen, përpunimin, ndryshimin, ekstraktimin, 

kodimin, çkodimin, enkriptimin, luajtjen, manipulimin, shkarkimin, ngarkimin, luajtjen pa 

shkarkim përfundimtar të skedës kompjuterike, transmetimin, transmetimin radio-televiziv, 

marrjen, rigjetjen dhe riprodhimin e muzikës, tingujve, figurave, tekstit, sinjaleve, 

programeve kompjuterike, infromacionit, të dhënave dhe/ose kodit; muzik, tinguj, zile 

aparatesh telefonikë, figura, lojra, tekst, sinjale, programe kompjuterikë, informacion, të 

dhëna dhe kode të ofruara nga rrjetet e telekomunikiacioneve, nëpërmjet shpërndarjes on-

line dhe/ose nga Interneti apo rrjeti ndërkombëtar; program kompjuterik për transmetimin 

dhe koordinimin e komunikimeve në kohë reale dhe asinkrone ndërmjet përdoruesve 

kompjuterikë që ndajnë informacion dhe të dhëna zë/figurë nëpërmjet rrjeteve të 

komunikimeve elektronike; publikime elektronike [të shkarkueshme]; manualë udhëzues në 

format elektronikë;shpëtues ekrani;ballina; pamje fotografike dixhitale; regjistrues tingulli 

dhe/ose video; regjistrues tingulli dhe/ose video dixhitale të shkarkueshme; mbartës të 

dhënash; mbartës magnetik dhe/ose optik të dhënash; karta kujtese; kufje për të folur dhe 

dëgjuar, kujfe stereo për të folur dhe dëgjuar; kufje për të folur dhe dëgjuar që futen në 

vesh; altorpalantë; amplifikatorë; aparat dixhital fotografik; kamera video; aparatura, 

instrumenta dhe programe kompjuterikë për regjistrimin, ruajtjen, përpunimin dhe 

ndryshimin e figurave dhe videos; aparatura për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin 

e tingullit ose figurave; kufje për të folur dhe dëgjim për përdoruesit e bordeve të lojrave 

video për përdorim me një ekran shfaqës të jashtëm ose monitor; kufje për dëgjim për 

përdoruesit e bordeve të lojrave video për përdorim me një ekran shfaqës të jashtëm ose 

monitor; tastierë për përdoruesit e bordeve të lojrave video për përdorim me një ekran 

shfaqës të jashtëm ose monitor; programe kompjuterikë të shkarkueshëm nëpërmjet 

internetit dhe pajisje kompjuterike fundore të lëvizëshme; programe kompjuterikë jo të 

shkarkueshëm për përdorim në kompjutera, pajisje kompjuterike fundore të lëvizëshme, 

borde lojrash, pajisje elektronike dhe telefona celularë; qese dhe çanta të përshtatura ose të 

formëzuara për të përmbajtur cilido prej mallrave të sipërpërmendur; pjesë dhe pajisje për 

të gjithë mallrat e sipërpërmendur   

28   Lodra, lojra, gjë-a-gjëza dhe gjëra për të luajtur; lojra elektronike; aparatura për kumar; 

aparatura për kumar për përdorim me marrësa televizivë dhe/ose monitorë; lojra elektronike 

dore; aparatura kumari [ndryshe nga ato të përshtatura për përdorim me marrësa televizivë]; 

çanta mbrojtëse për transport veçanërisht të përshtatura për lojra video dore ndryshe nga ato 

të përshtatura për përdorim me një ekran shfaqës të jashtëm ose monitor; lojra; kontrolluesa 

për borde lojrash; kontrolluesa lojrash për borde lojrash video për përdorues për përdorim 

me një ekran shfaqje të jashtëm ose monitor; lojra mësimore bashkëvepruese për përdorim 

me marrësa televizivë dhe/ose monitorë; qese dhe çanta të përshtatura ose të formëzuara 

për të përmbajtur cilido prej mallrave të sipërpërmendur; pjesë dhe pajisje për të gjithë 

mallrat e sipërpërmendur   

 

 

 

(111)  20168 

(151)  23/02/2017 

(181)  27/02/2024 

(210)  KS/M/ 2014/149 

(540)   
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(732)  Al-Trade sh.p.k  Veternik-Prishtinë, 

KS 

(740)  Arber Fazliu Rr.”Azem Bejta” nr 28 

Skënderaj 

 
      

 
 

 

(511) 1   Kimikate per perdorim ne inustri, shkenc dhe fotografi gjithashtu ne bujqesi, 

hortikultur dhe pylltari rreshira artificiale te paperpunuara, plastike te paperpunuar, plehra 

artificiale , perberje per shuarjen e zjarrit preparate  per kalitje dhe saldim , substanca 

kimike per konzervimin e ushqimit   

6   Metale të zakonshmë dhe aliazhet e tyre;materiale metalik ndërtimor; ndërtesa të 

transportueshme nga metali;materiale nga metallic për binaret e hekurudhave ;kablla dhe 

tela jo-elektrik nga metalet e zakonshme ;hekurishtë;punim celësash;gypa dhe tuba metalik 

;kasaforta;mallërat nga metalet e zakonshme jo të përfshirë në klasët tjera;minerale 

;konteiner nga metalet;celesa destinktiv metalik   

7   Makina dhe vegla makine, motore dhe makina (me përjashtim të mjeteve tokësore).   

 

 

 

(111)  20170 

(151)  23/02/2017 

(181)  03/03/2024 

(210)  KS/M/ 2014/164 

(732)  Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi 

Mahir İz Cad. No: 25 Altunizade, Üsküdar, 

İstanbul, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  FOCUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër tualeti, salveta te letrës, kuti për facoleta nga letra, facoleta te letrës, 

facoleta xhepi nga letra, peshqir letre.   

 

 

 

(111)  20429 

(151)  24/03/2017 

(181)  05/03/2024 

(210)  KS/M/ 2014/171 

(591)  E verdhë, kuqe, gjelbër, blu, bardhë, 

zezë- 

(732)  LEGO Juris A/S 7190 Billund, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

(540)   
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L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

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

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), për 

shpëtim dhe trajnim; aparate dhe instrumente për përçimin, kthimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e elektricitetit; aparate për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit ose pamjeve; bartës magnetikë të dhënash, disqe për 

incizim; shpërndarës automatikë dhe mekanizma që aktivizohen me futjen e monedhës; 

regjistra të arkës, makina llogaritëse, pajise për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; 

softuerë; aparate për fikjen e zjarrit; magnete; aparate dhe instrumente elektrike (duke 

përfshirë ato pa tel); video shirita, shirita magnetikë të futura në kaseta dhe pllaka 

gramafoni; gramafona; programe dhe softuerë të incizuar për kompjuterë; softuerë 

kompjuteri për përdorim në dizajnimin e asistuar nga kompjuteri; softuerë kompjuteri për 

përdorim në manipulimin e skedave vizatimore dhe grafike; softuerë kompjuteri që 

përdoren për krijimin e lakesave, sipërfaqeve dhe figurave gjeometrike dy ose tre 

dimensionale; programe kompjuterike softuerë të shkarkueshëm; aparate dhe instrumente 

elektronike dhe elektroteknike (të përfshira në klasën 9); kompjuterë dhe harduerë 

kompjuterikë (të përfshira në klasën 9); posaçërisht tastiera, terminale, monitorë, stacione 

disqesh, interfejsa, kabllo interfejsash, disqe dhe flopi-disqe, programe kompjuterike 

(softuerë) (të përfshira në klasën 9); aparate dhe instrumente fotografike, filmike dhe 

optike; aparate dhe instrumente për edukim; bartës të zërit dhe pamjeve të incizuara, 

posaçërisht filma, pllaka gramafoni, shirita zëri, kaseta zëri, kompakt disqe, video incizime, 

video shirita; diapozitiva; filma kinematografikë [të incizuara]; filma të animuar, duke 

përfshirë filmat e animuar kinematografikë të përgatitura për ekspozita; publikime 

elektronike (duke përfshirë publikimet elektronike të shkarkueshme); publikime të 

printuara në formën elektronike të lexueshme; vilma vizatimorë të animuar; lojëra 

kompjuterike të pajisjeve që mbahen në dorë [për përdorim vetëm me resiverët televizivë]; 

pajisje audio digjitale, duke përfshirë pajisjet portabël audio digjitale; aparate dhe pajisje 

elektronike për përdorim me audio-plejerët digjitalë; aparate dhe pajisje të lojërave 

kompjuterike; programe lojërash kompjuterike; softuerë lojërash kompjuterike; softuerë që 

mundësojnë qasje nga shumë përdorues në një mjedis virtual online; lojëra ndërvepruese 

kompjuterike multimediale për qasje nga shumë përdorues; USB memorie; programe 

edukative kompjuterike për mësimdhënien e matematikës, shkencës dhe teknologjisë 

dhe/ose për përdorim në dizajnimin e asistuar nga kompjuterët të modeleve dhe strukturave 

të lodrave; syze, duke përfshirë syzet e diellit; burime edukative për mësimdhënës dhe 

edukatorë, respektivisht softuerë kompjuterikë të shkarkueshëm për dizajnimin dhe 

konstruktimin e lodrave të ndërtimit; pamje të shkarkueshme për përdorim si tapiceri muri 

(uollpejpër) dhe skrinsejverë për kompjuterë; lojëra të shkarkueshme kompjuterike; burime 

edukative për mësimdhënës dhe edukatorë, respektivisht softuerë të shkarkueshëm 
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kompjuterikë për apllodimin (ngarkimin) e pamjeve të dizajnit dhe të konstruktimit të 

lodrave të ndërtimit; etiketa reflektuese për veshje për parandalimin e aksidenteve të 

trafikut; aksesorë kompjuterësh, respektivisht kabllo kompjuterësh, kuti interfejsash që 

përdoren për të lidhur: robotët modelë, automjetet modelë ose konstruksionet tjera të 

motorizuara ndërtuese me një kompjuter, me anë të të cilit, operatori i kompjuterit i 

kontrollon ato, dhe sllot kartela që përdoren për përshtatjen e një kompjuteri për këtë 

qëllim; radio, CD plejerë, MP3 plejerë, kamera digjitale   

16   Letër, karton dhe mallra prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

materiali i shtypur; libra, revista, buletine informative, doracakë dhe udhzëues për 

përdoruesin në formë të printuar; ngjitëse, kartela këmbyese, libra për grumbullimin e 

ngjitëseve dhe kartelave këmbyese; pamfleta; kartëpostale, kartolina urimi, posterë, 

kalendarë, material për libërlidhje; fotografi; material për zyra, letër shkrimi, zarfe, shtresa 

për shkrim dhe vizatim, fletore shënimesh, stilolapsa dhe lapsa, këllëf për stilolapsa dhe 

lapsa, mprehëse lapsash, goma fshirëse; ngjitës për materialet e zyrës ose për qëllime 

shtëpiake; materiale të artistëve; furça të bojës; makina shkrimi dhe mjete të zyrës (përveç 

mobileve); material udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronja tipografike; blloqe tipografike; 

instruksione për ndërtim; letër për mbështjellje dhe etiketa dhuratash   

21   Vegla dhe kuti për amvisëri dhe kuzhina (jo prej me metaleve të çmueshme ose të lyera 

me to); krehër dhe sfungjerë; brusha (përveç brushave të piktorëve); materiale për krijimin 

e brushave; materiale për krijimin e brushave; artikuj për pastrim; tel çeliku për fërkim; 

xhami i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit për ndërtimtari); artikuj prej 

xhami, porcelani ose poçeri, që nuk janë përfshirë në klasat tjera, kuti për mbajtjen e 

drekës, rrathë për çelësa, kallëpe për kubet e akullit; kumbara (në formë derrkuci); kuti për 

ruajtje; korniza fotografish   

25   Veshje për trupin, veshje për këmbët, mbulesa për kokën   

28   Lojëra dhe gjësende për lojë; artikuj për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; dekorime për pemën e Krishtlindjeve   

41   Edukim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; sigurimi i 

shërbimeve fan-club online për përdoruesit e konstruktimit të lodrave nëpërmjet Internetit; 

shërbime edukative dhe argëtuese, duke përfshirë sigurimin e shërbimeve edukative dhe 

argëtuese online, respektivisht lojëra interaktive, aktivitete, tregime, revista humoristike, 

informacion në fushën e edukimit dhe argëtimit, lojëra kompjuterike, video, audio dhe 

pamje online, të gjitha që paraqesin lodrat, filmat vizatimorë, lodrat e ndërtimit ose lodrat 

robotike; burime edukative dhe të argëtimit, duke përfshirë artikujt dhe demonstrimet për 

prindërit dhe edukatorët, të gjitha në dispozicion nëpërmjet Internetit; shërbime argëtimi, 

duke përfshirë drejtimin e ahengjeve; lojëra online; sigurimi i lojërave kompjuterike online 

me qasje për shumë përdorues; shërbime të lojërave elektronike, duke përfshirë sigurimin e 

lojërave kompjuterike online ose nëpërmjet një kompjuteri global; sigurimi i një loje 

kompjuterike që mund të qaset nga përdoruesit në një rrjet global/dhe ose rrjet interneti; 

sigurimi i lojërave interaktive kompjuterike për qasje nga shumë përdorues nëpërmjet 

internetit dhe rrjeteve elektronike të komunikimit; softuerë online (jo të shkarkueshëm); 

shërbime argëtuese; shërbime edukative; organizimi i garave për qëllime argëtimi, gara për 

qëllime edukative; gara për qëllime rekreative; kampe për qëllime edukative; kampe për 

qëllime argëtuese; kampe për qëllime rekreative   
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(111)  20243 

(151)  07/03/2017 

(181)  18/03/2024 

(210)  KS/M/ 2014/210 

(300)  86/221,499  14/03/2014  US 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, 

Chicago, IL 60654, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)  MOTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   “Orë të menqura (smart), orë dore, orë, mbajtëse për orë; mekanizëm ore, shirita 

për orë, rripa”.    

 

 

 

(111)  20156 

(151)  23/02/2017 

(181)  18/03/2024 

(210)  KS/M/ 2014/218 

(300)  302013006508.5/07  19/09/2013  DE 

(732)  KAESER KOMPRESSOREN SE  

Carl-Kaeser-Str. 26,  96450 Coburg  , DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  Omega 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina dhe pajisje mekanike  për prodhimin e ajrit te komprimuar, vakumit dhe 

rrjedhjen e ajrit,  te cilët i përkasin klases 07 ; kompresor  (makina), duke përfshirë 

kompresor me piston dhe kompresor me vidhos; ventilator për kompresim, hedhja dhe 

bartja e gazërave; makina për fryerje, shakull; makina për thithjën e ajrit; shtëpiza për 

makina; pjesë per produktet e lartëpërmendura, (te cilat i përkasin klases 07), duke 

përfshirë dhe njesitë qendrore te kompresorëve vidhos ose njesitë qendrore te 

kompresorëve me piston   

 

 

 

(111)  20158 

(151)  23/02/2017 

(181)  07/04/2024 

(210)  KS/M/ 2014/300 

(732)  Mustafa  ERDEM N.SH. “Q.E.A. 

GULISTAN” Banullë - Lipjan, KS 

(540)  
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(740)  Arben Avdiu, Ana SH.P.K.             

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të  

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i 

harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë. 

   

 

 

 

(111)  20161 

(151)  23/02/2017 

(181)  18/04/2024 

(210)  KS/M/ 2014/361 

(732)  AKDEN TEKSTİL VE DIŞ TİC. 

LTD. ŞTİ. Kemalpaşa Mah. Gençtürk Cad. 

Birlik İşhanı No:17/4, Eminönü, 

İSTANBUL, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  PAVİA 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime lëkure, dhe mallra të bëra nga këto materiale, dhe që nuk 

janë të përfshira në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzofë; valixhe dhe çanta udhëtimi; këllëfë 

çelësash; kuleta; çadra dhe çadra dielli; bastunë   

24   Pëlhura të endura dhe jo të endura, prodhime shtëpiake të tekstilit përfshi flamujt, 

facoleta   

25   Veshje, e cila nuk është veshje mbrojtëse, veshje e brendshme dhe e jashtme, çorape, 

veshmbathje dhe veshje koke   

35   Të bërit bashkë, për dobi të tjerëve të: lëkurës dhe imitimit të lëkurës, dhe mallrave të 

bëra nga këto materiale, dhe që nuk janë të përfshira në klasat tjera; lëkurave të kafshëve, 

gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit; këllëfëve të çelësave; kuletave; çadrave dhe 

çadrave të diellit; bastunëve, pëlhurave të endura dhe jo të endura, prodhimeve shtëpiake të 

tekstilit përfshi flamujt, facoletat; veshjes, e cilat nuk është veshje mbrojtëse, veshjeve të 

brendshme dhe të jashtme, çorapeve, veshmbathjeve dhe veshjeve të kokës, duke 
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përjashtuar transportin për ato, duke ju mundësuar blerësve ti shohin dhe ti blejnë këto 

mallra me shitje me shumicë, shitje me pakicë dhe katalogëve të përgjithshëm komercial 

nëpërmjet postës ose me anë të mjeteve telekomunikuese   

 

 

 

(111)  20163 

(151)  23/02/2017 

(181)  22/04/2024 

(210)  KS/M/ 2014/366 

(732)  Saba Group” Sh.p.k.  Rr. Idriz Seferi 

p.nr. Gjilan 60000 , KS 

(740)  Kushtrim Bytyqi, Gllogoc 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Instrumetet dhe aparaturat shkencore, nautike, vëzhguese, fotografuese, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrëse), për 

shpëtim të jetës dhe për mësim; aparatet dhe instrumentet për përcjelljen, ndërprerjen, 

transformimin, akumulimin, rregullimin dhe kontrollimin e rrymës; aparatet për inçizim, 

transmetim ose riprodhim të zërit apo fotografisë; bartësit magnetik të të dhënave, disqet 

inçizuese, makinat automatike për shitore dhe mekanizmat për apartet që operohen me 

monedha; arkat për shitore, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe 

kompjuterët; aparatet për fikjen e zjarreve   

11   Aparatet për ndriçim, ngrohje, prodhim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim të ujit dhe për qëllime sanitare, si pompa uji, hidrofora   

 

 

 

(111)  20430 

(151)  24/03/2017 

(181)  05/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/409 

(732)  Karelia Tobacco Company, Inc. 

Athinon Street 9, GR-24100 Kalamata,, GR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  ORIENTAL MIST 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, puro, cigare, artikuj duhanxhinjsh, taketuke, kuti cigaresh, çakmakë, letër 

cigaresh dhe shkrepëse   
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(111)  20165 

(151)  23/02/2017 

(181)  06/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/411 

(591)  Bardhë dhe Zezë - 

(732)  Leon” Sh.p.k. Ferizaj , KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e tjera nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat e tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e udhëtimit; 

ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

 

 

 

(111)  20043 

(151)  13/02/2017 

(181)  21/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/477 

(591)  E kuqe e dheztë, ngjyrë hiri- 

(732)  N.P.T. “BEMMES”  JUNUS EMRE – 

13,Prizren, KS 

(740)  MESUT KARAHODA            JUNUS 

EMRE – 13, Prizren 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, Qorape, qorape te te gjitha llojeve   

25   Qorape, qorape-hulahopka, qorape te te gjitha llojeve   

 

 

 

(111)  20042 

(151)  13/02/2017 

(181)  21/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/478 

(591)  E bardhë me bazë vjollce e qeltë- 

(732)  N.P.T. “BEMMES”  Prizren JUNUS 

EMRE – 13, KS 

(740)  MESUT KARAHODA            Prizren 

JUNUS EMRE – 13 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

225 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, Qorape, qorape te te gjitha llojeve   

25   Qorape, qorape-hulahopka, qorape te te gjitha llojeve   

 

 

 

(111)  20236 

(151)  02/03/2017 

(181)  26/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/516 

(732)  GRAPHISOFT SE    Záhony u. 7, 

Graphisoft park H-1031, HU 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  ARCHICAD 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer për grafikë   

 

 

 

(111)  20141 

(151)  23/02/2017 

(181)  26/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/517 

(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)  ACCEMPA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Imunosupresant të pacientët pas transplatimit të organeve të ngurta dhe në raste të  

rëfuzimit akut transplanti   
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(111)  20143 

(151)  23/02/2017 

(181)  26/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/519 

(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)  AXYMPA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Imunosupresant të pacientët pas transplatimit të organeve të ngurta dhe në raste të  

rëfuzimit akut transplanti   

 

 

 

(111)  20032 

(151)  10/02/2017 

(181)  11/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/649 

(300)  302014043547  07/04/2014  DE 

(732)  Vorwerk International AG 

Verenastrasse 39 8832 Wollerau, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)  COOK - KEY 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Programe kompjuterike (të ruajtura), programe kompjuterike (që mund të 

shkarkohen), softuerë kompjuterik (të ruajtur), softuerë kompjuterik (që mund të 

shkarkohen), softuerë për operimin e aparateve elektrike për paisje shtëpiake në fushën e 

ushqimit dhe shëndetit; publikime elektronike (që mund të shkarkohen/ruhen në bartës të të 

dhënave), bartës magnetik të të dhënave; bartës për incizim, dhe të zbrazët mekanik; bartës 

magnetik, magnetic-optik, bartës optik dhe elektronik për zë, fotografi, dhe/ose të dhëna, 

bartës digjital të të dhënave, CD, CD-ROM, DVD, USB, stiker (surf stickers), UMTS 

stikerë, modem, aparat për incizim, transmetim dhe riprodhim të zërit dhe fotografisë, pjesë 

dhe paisje për mallërat e cekura”.    

 

 

 

(111)  20144 

(151)  23/02/2017 

(181)  21/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/728 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

(540)  ETİ Bumbo 
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Xhevdet R. Rama            Rr. "Muharrem 

Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(511) 30   Keksa, çokoladë, torte, biskota, patispanjë, produkte thekre, akullore, akull për 

ngrënje    

 

 

 

(111)  20145 

(151)  23/02/2017 

(181)  21/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/729 

(732)  Yahoo! Inc. 701 First Avenue 

Sunnyvale, California  94089, KS 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  FLICKR 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softver llogaritar për shfrytëzim për menagjimin e bazë së të dhënave; softver 

llogaritar për ngarkim (upload), përpunim dhe avansim të përmbajtjes digjitale, 

dokumenteve, fotografive, foto, video dhe audio përmbajtjeve; softver llogaritar për lidhjen 

("metadata tags") me fotografi dhe datoteka të tjera mediatike i cili mundëson zbulimin nga 

ana e hulumtuesve dhe për bazen e të dhënave të kolekcionit softwerik të të dhënave dhe 

veprimi i tyre online (në rrjet), dhe për lidhje ("metadata tags") me websajtet e vizituara me 

qëllim të krijimit të linqeve të cilat shfrytëzuesit munden me mbajtë për veti dhe ndajnë me 

grupet on line dhe web sajteve të shenuara   

38   Shërbime të komunikimit përmes terminaleve elektronike kompjuterike dhe telefonave 

mobil; shërbime të telekomunikimit përmes e-majleve të shërbimeve postare elektronike; 

dërgimi i porosive elektronike, fotografive edhe përmes terminaleve kompjuterike dhe 

telefonave mobil; sigurimi online i forumeve për diskutime të buletineve/shpalljeve tabelare 

për transmetimin e porosive në mes të shfrytëzuesve në lëminë nga interesi i përgjithshëm; 

sigurimi online i shpalljeve tabelare për bartjen e porosive në mes të shfrytëzuesve të 

kompjuterëve lidhur me fotografitë personale   

39   Magazinimi elektronik me përmbajtje digjitale duke përfshi tekste, fotografi, foto, 

video dhe audio përmbajtje   

40   Avansimi digjital i fotografive; ndrrimi dhe/ose retushimi i fotografive   

41   Gazeta online, përkatësisht bllog që kan të bëj me temat nga interesi i përgjithshëm për 

blloger; sigurimi i nformatave në lëminë e fotografive.    

 

 

(111)  20148 

(151)  23/02/2017 

(181)  21/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/730 

(732)  Yahoo! Inc. 701 First Avenue 

(540)  YAHOO! 

 
 

     

 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

228 

 

Sunnyvale, California  94089, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 9   Hardver kompjuterik, softver kompjuterik i cili u mundëson përdoruesve të ti 

gjejnë lojtarët e tjerë të lojnave dhe të luajnë lojëra përmes rrjetit komunikues; softver 

kompjuterik për bartje të postës elektronike; softver kompjuterik për dërgimin e porosive 

elektronke; softver kompjuterik për bartjen e shenimeve, fotografive dhe dokumenteve 

përmes rrjetit global kompjuterik; softver kompjuterik për ofrimin e bisedave onlajn dhe 

shpalljeve elektronike për bartjen e porosive në mes të përdoruesve në lëmitë e interesit të 

përgjithshëm; softver kompjuterik i cili përdoret në hulumtim, bartje, indeksimin dhe 

organizimin e të dhënave; softver kompjuterik i cili përdoret për përmirsimin e efekteve 

dhe funkcionalizimin e rrjeteve kompjuterike; softver kompjuterik për hulumtim dhe marrje 

të informacioneve, web faqeve dhe burimeve të tjera nga rrjeti kompjuterik; softver 

kompjuterik i cili siguron informata direkte, web faqe dhe burime të vëna në dispozicion në 

rrjetet kompjuterike; softver kompjuterik për ofrimin e qasjes së shumëfishtë të shfrytëzimit 

të rrjetit kompjuterik për përhapjen e informacioneve të llojllojshme; softver kompjuterik i 

cili përmbanë produkte interaktive për argëtim, i cili iu mundëson përdoruesve 

përshtatshmëri të kënaqësisë në shikim, ndëgjim dhe lojra duke i zgjedhur shikimet dhe 

interpretimet audio, video dhe elementeve audiovizuele nga ana e shfrytëzuesit në lëminë e 

muzikës, lojrave elektronike, industrisë video dhe argëtuese; paisje kompjuterike dhe paisje 

periferike, përkatësisht ndëgjuese dhe shtresa për maus (minjë); paisje për bartje; shenime 

të zërit dhe video të cilat mund të mirren dhe të cilat kanë muzikë, çfaqje muzikore dhe 

materijal edukues; shenim muzikor të zërit të cilat nuk mund të mirren   

35   Shërbimet e publikimit dhe reklamimit për të tjerët, përkatësisht, vënja e reklamave 

dhe dukjeve promocionale për të tjerët në sajte elektronike të cilët janë dispozicion përmes 

rrjeteve kompjuterike; përhapja e porosive reklamuese, përkatësisht sigurimi i fotografive 

grafike,multimediale dhe interaktive, përmes rrjetit kompjuterik për përdorim të stacioneve 

personale fillestare; promocioni i produkteve dhe shërbimeve përmes qendrave shitëse on 

line me linqe kah web faqet e shitjes me pakicë të të tjerëve; ofrimi i informacioneve 

përmes internetit lidhur me produktet dhe shërbimet e të tjerëve në formë ciceroni për 

blerës; shërbimet on line të shitjeve krahasuese; përpilimi dhe mirëmbajtja e katalogjeve on 

line; ofrimi online i informacioneve komercijale dhe banesore të direktoriumit në internet; 

ofrimi i shërbimeve online të direktorijumit me informacione të cilat gjithashtu përmbajnë 

hiperlinqe drejt web stacioneve të tjera; informatat e emërtimit telefonik; këshillime afariste 

dhe suportimi teknik lidhur me shfrytëzimin, drejtimin, publikimin dhe reklamimin e web 

faqeve për të tjerët; shërbimet e këshillimit afarist; sigurimi i webfaqeve në lëminë e 

konkurseve afariste dhe vënja e biografive të cilat ofrojnë informacion të arsyeshëm; 

këshillime lidhur me marketingun afarist në lëminë e webfaqeve online të tregtisë; 

shërbime të përgjithshme duke i udhëzuar në lidhje afariste, përkatësisht reklamimi i 

produkteve dhe shërbimeve për të tjerët duke i udhëzuar në drejtime afariste dhe udhëzues 

nëpër degë afariste; ofrimi i informacionieve në lëminë e punësimit; ofrimi i informacionit 

lidhur me kuponate e të tjerëve; ofrimi i informacionit mbi produktet konsumuese përmes 

internetit; shërbime kalendarike dhe kujtuesve për qëllime afariste, të ofruara përmes rrjetit 

llogaritar, për organizimin dhe shenimin e mbledhjeve dhe ngjarjeve  
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në formë webfaqeve me paisje të cilat mundësojnë organizimin e mbledhjeve, kujtuesve 

dhe datave.     

38   Shërbimet e emitimit dhe bartjes së audio, video dhe përmbajtjes multimediale përmes 

radios, komunikimit mobil, komunikimit pa tela, internetit, rrjeteve elektronike tërmes 

radios, komunikimit mobil, komunikimit pa tela, internetit, rrjeteve elektronike të 

komunikimit dhe rrjeteve kompjuterike;shërbimet e postës elektronike; ofrimi i çasjes për 

shumë përdorues të rrjeteve kompjuterike; ofrimi i çasjes në rrjetet kompjuterike për bartjen 

dhe përhapjen e spektrit të gjërë të informatave; ofrimi i shërbimeve të lidhjes së shpejtë në 

internet; bartja elektronike e shenimeve, porosive, fotografive dhe dokumenteve përmes 

rrjeteve kompjuterike; shërbimet e telefonisë me internet; ofrimi i shërbimeve të 

komunikimit me telefon përmes terminaleve dhe rrjetit; shërbimet e pejgjerit; shërbimet e 

bartjes elektronike të porosive "ruaj dhe dërgo"; sigurimi i hapsirës online për chat dhe 

tabelave elektronike për bartjen e porosive në mes të shfrytëzuesve në fushën e interesimit 

të përbashkët dhe për lojra; shërbimet e postës folëse; shërbimet e porosive me zë; sigurimi 

i komunikimit online të linqeve të cilët përcjellin websajtin e shfrytëzuesve në web faqe 

lokale dhe globale;    

41   Shërbimet argëtuese në formën e ofrmit online të lojrave dhe garave përmes rrjetit 

kompjuterik të cilat nuk mund të barten; shërbimet kompjuterike online të cilat mundësojnë 

zbulimin e lojtarëve dhe lojrave të tjera përmes rrjetit kompjuterik; ofrimi i informacioneve 

lidhur me lojrate elektronike dhe kompjuterike; përmbajta zbavitëse multimediale të cilat 

nuk mund të barten përmes rrjetit kompjuterik, përkatësisht, lojra dhe emisione rrjedhëse të 

cilat përmbajnë muzikë dhe sport; emitimi i programeve zbavitëse rrjedhëse përmes radios, 

komunikmit mobil, komunikimt pa tela, internetit, rrjeteve komunikative elektronike dhe 

rrjeteve kompjuterike në lëminë e lajmeve, parashikimit të motit, sportit, udhëtimit, 

ndodhive aktuale, informatave, informimin mbi karierën, kontabilitetit, teknologjisë, 

blerjes, filmit, teatrot, muzikën, shëndetin, arsimimin, shkencen dhe financat; produkcioni i 

programeve video muzikore për emitimin në rrjetet kompjuterike; shërbimet e argëtimit, 

përkatësisht ofrimi i informatave në lëminë e arsimit, argëtimit, lajmeve dhe sportit për 

fëmijë dhe të rritur përmes rrjetit kompjuterik; ofrimi i regjistrimit të informimit lidhur me 

argëtimin dhe informimin përmes internetit; organizimi dhe udhëheqja e garave dhe ligave 

të sporteve virtuale; ofrimi online i informateve mbi sportet virtuale dhe lajmeve; ofrimi i 

informatave sportive përmes telefonit, telefonit mobil, paisjeve komunikative pa tela dhe 

internetit; ofrimi i informatave në lëminë e sportit, rezultateve sportive, staistikave të 

sportit, statistikave të lojtarëve, komenteve sportive mbi lojrat e cila është duke luajtur dhe 

komenteve redaktoriale të komentimeve sportive përmes internetit; ofrimi i informatave 

dhe lajmeve online në lëminë e trajnimit të punësuarve; sigurimi i webfaqes e cila 

përmbanë shfaqje muzikore, video spote muzikore, copëza filmike, intervista të 

personaliteteve të njohura, shou programe folëse; paraqitje të emisioneve televizive, 

fotografi dhe materijal multimedial argëtues; shërbime fotografishë online; sigurimi i 

inqizimeve të muzikës e cila nuk mund të bartet në kompjuter shfrytëzues, informata në 

lëminë muzikore, komenteve dhe artikujve lidhur me muzikën, e gjitha përmes rrjetit 

kompjuterik; ofrimi i informacioneve lidhur me fotografinë   

42   Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, krijimi i indeks informatave, sajteve dhe 

burimeve të tjera të disponueshm në rrjetet kompjuterike për të tjerët; hulumtimi dhe marrja 

e informatave, sajteve dhe burimeve të tjera të disponueshme në rrjetet kompjuterike për të 

tjerët; shërbimet e hulumtimeve për të tjerët; dizajn, krijimtari, drejtimi dhe mirëmbajtja e 
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webfaqes për të tjerët; sigurimi i shfrytëzimit të përkohshëm të softwerit online të cilët nuk 

mund të barten në kompjuterin personal për përdorim në dizajnim, kreacion, mirëmbajtje 

(hosting) dhe funkcionim të webfaqes personale; mirëmbajtja e aplikimeve softwerike për 

të tjerët; ofrimi i webfaqeve të përshtatura të cilat përmbajnë informata të cilat i definojnë 

shfrytëzuesit, të cilat i përfshinë hulumtuesit dhe linqet online në web faqet tjera; sigurimi i 

regjistrimit të domenit; shërbimet e planifikimit online; shërbimet e planifikimit, 

përkatësisht sigurimi i web faqes dhe linkut për informata në gjeografike, fotografitë e  

hartave dhe itenerari i udhëtimeve; shërbimet kompjuterike, përkatësisht softver 

kompjuterik i cili nuk mund të mirret në kompjuter shfrytëzues dhe i cili është i siguruar 

për filtrimin e porosive të pa dëshiruara, mbrojtja firewall e shërbimeve dhe kontrolli i 

ngjajshme i filtrimit on line 

   

 

(111)  20136 

(151)  23/02/2017 

(181)  21/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/731 

(732)  Tumblr, Inc. 35 East 21st Street, 6th 

Floor New York, New York  10010, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem fejza" 

Royal I/II/5 Prishtinë 

 
 

(540)  TUMBLR 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softver kompjuterik i cili mundëson leximin, bartjen, çasjen, publikimin 

bllogimin, lidhjen, ndarjen ose në një mënyrë tjetër ofrimin e medijave elektronike ose 

informatave përmes kompjuterit, internetit dhe rrjetit tjetër komunikativ; aplikacione të 

softuerit kompjuterik për paisje të komunikimit mobil, përkatesisht, softuer i cili mundëson 

leximin, marrjen, qasjen, publikimin, shfaqjen, blogimin, lidhjen, ndarjn  ose ofrimin në 

mënyrë tjetër, medijave elektronike ose nformacione përmes rrjetit kompjuterik ose 

komunikimit; publikime elektronike  të cilat mund të mirren, përkatësisht,  revista të cilat 

kanë përmbajtje  të destinuar për shfrytezuesit e caktuar  nga lëmi i interesit të 

përgjithshëm; softuere për kompjuter të cilët mund të mirren, paisje bartëse elektronike 

digjitale të dorës  për komunikim, paisje mobile komunikimi, dhe paisje për komunikime 

me tel dhe nga largësia për rrjetet shoqërore; softuer në kuptim të aplikimit mobil i cili 

mund të mirret për shfrytezim në kompjutere, paisje bartëse digjitale elektronike të dorës 

për komunikim, paisje komunikimi mobil, dhe paisje komunikimi me tel dhe nga largësia 

për krijimin, ndarjen dhe publikimin e përmbajtjes dhe bllogut në internet; vegla për 

zhvillimin softuerit kompjuterik; softueri kompjuterik i cili shfrytëzohet si aplikacion për 

programin interfejs  (API)  për përdorim për zhvillimin e aplikacioneve tjera të softuerit    

35   Shërbimet e publikimit dhe marketingut të cilat ofrohen përmes metodave indirekte të 

komunikimit, marketing, përkatesisht, mediave shoqërore, marketingu në internet të 

kërkuesve, pyetesorit marketing, internet marketingu, marketingu mobil, bllogimit dhe 

formave tjera të kanaleve të komunikimit, pasive,  të ndarjes ose virale; shërbime të 

publikimit dhe servisimi i rrjetit, përkatësisht, promovimi i shërbimve për të tjerët duke i 

ofruar  krijimin e web faqeve të cilat përmbajnë linke deri te web  faqet tjera; 

on-line publikimi dhe shërbime të marketingut për të tjerët  
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38   Shërbime kompjuterike, përkatesisht, ofrimi on-line të përmbajtjes për interakcionin e 

njikohëshem në mes  dhe mes  shfrytëzuesve të kompjuterit, telefonave mobil dhe 

kompjuterve të dorës, dhe pajisjeve me tel dhe nga largësia për komunikim në lëmin e  nga 

interesi përgjithshëm; shërbime telekomunikacioni, përkatesisht, transmetimi elektronik i 

porosive, tekstit, përmbajeve multimediale, muzikës, video dokuentarët, audio 

dokumentarët, animacione dhe fotografi përmes ttjetit global kompjuterik; ofrimi on-line i 

lidhjeve komunikative të cilat bartin shfrytezuesit e web faqeve  në web faqe të tjera; 

shërbime të ndarjes së barabartë të fotografive, përkatesisht, bartja elektronike digjitale e 

foto datotekave në mes shfrytezuesëve të internetit; porositja e muzikës digjitale përmes 

rrugëve elektronike   

41   Shërbimet e publikimit elektronike, përkatësisht, publikimi onlajn i punimeve të tjerëve 

përmes mediave elektronike, përmbajtjeve multimediale, video shenimeve-dokumentarëve, 

filmave, fotove, shfaqjeve, teksteve, fotografive, përmbajtjeve të cilat janë të publikuara në 

sajt (UGC) dhe informacioneve relevante përmes internetit dhe rrjeteve tjera komunikuese 

në lëminë nga interesi i përgjithshëm; on-line publikimi blog për të tjerët; shërbimet e 

publikimit elektronik, përkatësisht, publikimi i punimeve tekstuale dhe grafike për të tjerët 

të cilat përmbajnë informacione nga lëmi i argëtimit, arsimimit, qështjeve shoqërore, 

politike, qështjeve kulturore, qështjeve ekonomike, qështjeve shkencore me interesi të 

përgjithëshëm; botimi i publikimeve elektronike; on-line zhurnale, përkatësisht, bloge të 

cilat përmbajnë tema me interes të përgjithëm; regullimi, organizimi, udhëheqja dhe 

organizimi i ndodhive shoqërore zbavitëse   

45   Shërbimet e rrjeteve shoqërore të bazuara në internet të cilat lejojnë shfrytëzuesëve që 

të komunikojnë dhe ndajnë, magazinojnë, dërgojnë, shofin, dhe marrin tekste, fotografi, 

audio dhe video përmbajtje dhe materiale tjera multimediale; shërbimet online të rrjetit 

shoqërorë; ofrimi i shërbimeve të rrjetit shoqërorë përmes web faqeve me qëllim argëtimi   

 

 

 

(111)  20134 

(151)  23/02/2017 

(181)  21/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/732 

(732)  Yahoo! Inc. 701 First Avenue 

Sunnyvale, California  94089, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Hardueri kompjuterik, softueri kompjuterik i cili u mundëson shfrytëzuesëve që ti 
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lokalizojnë lojëtarët tjerë të lojërave dhe të lozin  lodra përmes rrjetive komunikative; 

softueri kompjuterik  për bartjen e postës elektronike; softueri kompjuterik për bartjen 

elektronike të porosive; softueri kompjuterik për bartjen elektronike të të dhënave, fotove 

dhe dokumenteve përmes rrjetit global kompjuterik; softueri kompjuterik për ofrimin onlajn 

të komunikimeve dhe tabelave elektronike të zërimit për bartjen e porosive në mes të 

shfrytezuesëve në sferat e interesit të përgjithëshëm; softueri kompjuterik i cili shfrytëzohët 

për hulumtimin, bartjen, indeksimin dhe  organizimin e të dhënave; softueri kompjuterik i 

cili shfrytëzohet për përmirësimin e pjesëmarrjes dhe funkcionalizimin e rrjetit 

kompjuterik; softueri kompjuterik për kërkimin-hulumtimin dhe marrjen e informacioneve, 

web faqeve, dhe burimeve të tjera nga rrjeti; softueri kompjuterik i cili siguron drejtimin e 

informacioneve, web faqeve dhe burimin e qasjeve në rrjetin kompjuterik; softueri 

kompjuterik për ofrimin e qasjeve të llojllojshme të shfrytëzimit të rrjetit kompjuterik për 

shpërndarjen e informacioneve të llojllojshme; softueri kompjuterik i cili përmbanë 

prodhimin interaktiv për zbavitje, i cili u mundëson shfrytëzuesve adaptimin e kënaqësive 

të shiqimit, dëgjimit dhe lozjes me burimin dhe përpunimin paraqitjen e shfaqjeve  dhe 

realizimin  e elementeve audio, video, elementeve nga ana e shfrytëzuesëve në lëminë e 

muzikës,  lojërave elektronike, video dhe  industrisë së zbavitjës; paisje kompjuterike dhe 

mjete periferike, përkatësisht, dëgjuese dhe shtroja për mi (mous); pajisje për bartje; 

shënime zëri dhe video dokomentare të cilat mund të mirren, të cilat përmbajnë, evente 

muzikore dhe materiale arsimore; dokumentare muzikore zëruese të cilat mund te mirren-

barten   

 

 

 

(111)  20140 

(151)  23/02/2017 

(181)  21/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/733 

(732)  Zadafo  Verwaltungsgesellschaft mbH  

Gutenbergring 53 22848 Norderstedt, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; sapun për përdorim personal; sapun kozmetik; sapun në formë të 

lëngshme; sapun në formë kallëpi; sapun deodorant; sapun i parfumuar; parfumeri; aroma 

për përdorim personal; ujë i parfumuar; Ujë tualeti; preparate pas rrojës; spraj trupi 

aromatik; losione trupi aromatik; krem të parfumuar; pudër e parfumuar; preparate banje të 

parfumuar; vajra për parfume dhe aroma; ekstrakte lulesh (parfume); dru i aromatik; lëngje 

aromatik; elemente bazë për parfume lulesh; ujë livande; vajra esencial; aromatik, herbal-
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bimor (vajra esencial); esenca të lehta; vajra esencial nga limoni; vajra esencial nga druri i 

cedrit; vajra bergami; vajra gultherie; vaj jasemini; vaj livande; esencë mente; vaj 

bajamesh; vaj trëndafili, safrol; esenca te prishura (vajra esencial); vaj limoni; preparate për 

kujdes kozmetik dhe personal; kozmetikë; preparate për kujdes lëkure; pastrues lëkure; 

krem lëkure (kozmetikë); vajra për qëllime kozmetike; krem dhe losione për lëkurë; 

losione; kremra; vajra dhe xhele për kujdes të fytyrës dhe trupit; preparate aloe vera për 

qëllime kozmetike; balsam i ndryshëm nga ai për qëllime mjekësore; vajra për trup dhe 

kujdes të bukurisë, qumësht pastrues për trup dhe kujdes bukurie; krem trupi; gjalpë trupi; 

spraj për trup; gjalpë trupi; qumësht trupi, losione trupi; losione për qëllime kozmetike; 

qumësht bajamesh për qëllime kozmetike; losion hidratues për trup (kozmetik); eksfoliant 

për pastrim të lëkurës; facoleta për pastrim dhe jastëk pastrues të impregnuar me losion 

kozmetik; xhel vajguri për qëllime kozmetike; krem fytyre; losione fytyre; toner lëkure; 

paketime fytyre për qëllime bukurie; maska kozmetike; krem për sy; xhel për sy; krem për 

duar; losione për duar; krem këmbësh jo mjekësor; preparate për kujdes të buzëve; vajra 

kozmetik për masazhe; xhel për masazhe dhe krem për masazhë të ndryshëm nga ata për 

qëllime mjekësore; preparate për mbrojtje nga Dielli; agjent për nxirje; losione për mbrojtje 

nga Dielli; make-up; preparate për heqjen e make-up-it; kozmetikë për vetulla; laps për 

vetulla, kozmetikë për sy; lapsa për sy; ayeliner; lapsa për sy; adesivë për qëllime 

kozmetike; lapsa kozmetik; hijezues qepallash; shkëlqyes buzësh; shkëlqyes buzësh 

(lustrim); vijëzues buzësh; buzëkuq; make-up; bazë për make-up; pudër për make-up; 

concealer (për të fshehur); thupra korrektorë për të meta; pudër për make-up; lustrues 

thonjsh; eliminues të lustrës për thonj; preparate për kujdes të thonjve; të kuq; kozmetikë 

për qerpik; maskara; preparate për përdorim në dush dhe banjë; preparate për dush dhe 

banjë; shkumë kozmetike për banjë dhe dush banje; xhel dushi; sapun dushi; shkuma për 

përdorim në dushe; krem dushi; shkumë për pastrim të trupit; losione për larje të trupit; 

kripëra banje, jo për qëllime mjekësore; preparate para rrojës; shkuma për rroje; xhel për 

rroje; krem për rroje; losione para rrojës dhe pas rrojës; xhel para rrojës; krem para rrojës 

dhe shkumë para rrojës; preparate pas rrojës; pas rroje; krem hidratues pas rroje; deodorant; 

kundër djersitësh; losione flokësh; preparate për kujdes dhe pastrim të flokëve; preparate 

për kujdes të lëkurës së kafkës dhe flokëve; produkte për stilizim të flokëve; shampon; 

shpëlarës flokësh; kondicioner flokësh; losion kozmetik për flokë; ngjyra flokësh, xhel 

stilizues për flokë; spraj flokësh; llak flokësh; vajra për kondicionim të flokëve; pudër 

flokësh; shkumë për stilizim të flokëve; balsam për flokë; losion flokësh; krem flokësh; 

tonik flokësh; shkëlqyes flokësh; pomadë për qëllime kozmetike; shampon; shampon të 

thatë; dentifricë; rrëshira dentare, jo për qëllime mjekësore; shpëlarës goje, jo për qëllime 

mjekësore; preparate për kujdes të dhëmbëve; pasta dhëmbësh; xhel dental për zbardhje të 

dhëmbëve; lustrues dental; preparate për freskim të frymëmarrjes dhe freskim të gojës; 

spraj për freskim të frymëmarrjes            
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(111)  20138 

(151)  23/02/2017 

(181)  21/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/734 

(732)  SCG Power Rangers LLC, 10100 

Santa Monica Blvd., Ste. 500 

Los Angeles, CA 90067, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  MIGHTY MORPHIN POWER 

RANGERS 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke; veshje, veshmbathje, mbulesa koke për 

meshkuj, femra dhe fëmijë; veshje dhe mbulesa koke; veshje sportive; veshje jo ujë 

lëshuese; veshje të brendshme; veshje gjumi; pantallona (të gjitha llojeve); xhinse; 

pantallona të shkurtra; veshje për xhoging; tuta; pjesë të poshtme të tutave; dukserë; bodi; 

triko; veshje-overall; top-fanella; jelek grash; fustane; fanella me mëngë të gjata me ose pa 

kësulë; veshje-overall me këmbë të shkurtra ose të gjata; triko një pjesësh; kapotë; dorëza; 

shami-bandan; çorape; hulahope (çorape femrash); mbulesa koke; mjete për veshje të cilat 

vendosen rreth qafës; veshje për not; këmisha; fanella; fanella pa mëngë; funde (femrash); 

xhaketa; triko (elenka); kostume për mbrëmje në prag të festave; dorëza me gishtërinj të 

bashkuar dhe me gishtin e madh të ndarë; pizhame; gjysmë kaçkëta; veshmbathje; aksesorë 

për duar; veshje për larje; mantel plazhi dhe për larje; kostume; kostume për lojë; vind 

xhaketa; këpucë; çizme; papuçe; veshje atletike; veshje basketbolli; veshje për çdo ditë; 

sandale; kapela; kaçkëta; kësula; bereta; shirita për ti vendosur rreth kokës; djersitesh; 

mbrojtës/ngrohës për veshë; shami për mbajtje rreth qafe; shalle; bademantil dhe fustane 

shtëpie; këmisha gjumi; galloshe; veshje për kohë të lirë; brekë pantallona të shkurtra për 

bura; veshje e brendshme; brekë (boksierë); nën këmisha me ose pa mëngë; aski; rripa; 

kostume maskën balli dhe në prag të gjitha  festave dhe kecele (uniforma).    

28   Lojëra dhe mjete për lojë; artikuj për sport dhe gjimnastikë të cilët nuk janë të përfshirë 

në klasat tjera; dekorime për pemën e krishtlindjes; lodra; trampolina; tabela për basketboll; 

skuter/trotinet (lodra); skejtbord dhe torba skejtbordi; figura të lakueshme për lojëra; figura 

të trimave aksion (lodra) dhe pajisjet për të njëjtit; veshje për figura-lodra; lojëra shoqërore 

me temë sporti; topa, posaçërisht topa basketbolli, lojëra tereni, topa sporti, topa nga 

materiali shkumues dhe komplete për lojëra me rreth (lodra); lodra-banka; takëme-lojëra; 

lodra për vaskë; lodra për fëmijë për aktivitete të shumë llojshme; lojëra për truqe 

magjistarësh; lodra për spërkatje me ujë; lodra me mekanizëm për kurdisje; litarë për 

kërcim; hobe; lodra audio dhe vizuale, posaçërisht voki-toki, lojëra aksionare, kukulla me 

mekanizëm për të folur, pajisje që mbahen me dorë me funksion 3D për shikim të sljadeve 

në to; lojëra aksionare për aftësi; lojëra shoqërore me tabelë për lojë; lojëra me letra; pajisje 

për lojëra elektronike të cilat mbahen në dorë; makina statike për video lojëra; pajisje për 

lojëra elektronike me funksion të orës; pajisje dore LCD për lojë; tavolina për lojëra të cilat 

punojnë me ose pa futje të zhetonëve; fliper dhe lojëra në princip të fliperëve; puzzle; 

radhitëse (të gjitha llojeve); lojëra mekanike aksionare; lodra aksionare të cilat punojnë me 

bateri; lojëra aksionare të cilat punojnë me bateri me efekte drite dhe zëri; kukulla; kukulla 

marioneta për futje në duar dhe gishtërinj; komplete për lojëra me kukulla; veshje dhe 

kostume për kukulla; kozmetikë për lojë fëmijësh; lojëra me ndarje rolesh; komplete të 
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lojërave aksionare me goditje në cak përfshirë pistoletat-lodra, municionin për ato me 

përfundim plastik vakum dhe caqe; armë-lodra; revole me ujë; fluturake; aksesorë nga letra 

dhe plastika për argëtim në formë të lojërave të vogla dhe të zhurmshme; balonë; lojëra të 

mbushura dhe pelushi; lojëra nga lateksi për shtypje; lodra muzikore; lodra për larje që 

fryhen; lodra për not dhe të cilat kalarohen; lodra-vetura, vetura-loda në formë roboti me 

funksion transformimi; lodra të cilat mund të voziten; pishina të cilat fryhen për fëmijë; 

shtëpi dhe tenda për lodra; surf- dërrasa, dërrasa për not/ lundrim, posaçërisht dërrasa për 

trup dhe pjesët lidhëse të saj për qëllime rekreative; sënduk për rëre (lodra) lodra rëre; saja, 

tobogan, “pjata” për rrëshqitje në bore dhe snou-bord për qëllime rekreative; kube për 

lojëra ndërtimtarie; lojëra lëvizëse (rrotulluese për krevat fëmijësh); zbukurime për pemën e 

krishtlindjes; takëm me vegla për modelim të figurave për lojë; takëm veglash (lodra); lodra 

plastike-modele të figurave aksionare; disqe fluturues/frizbi; lodra (kafshë shtëpie); rruzuj  

dhe jo-jo; lodra me kontroll nga largësia të cilat punojnë me bateri, posaçërisht figura të 

lojërave aksionare; lodra-vetura, dhe lodra-vetura në formë të robotëve me funksion të 

transformimit; kapela nga letra për argëtim; letra loje   

41   Edukim; sigurim të trajnimeve; argëtimit; aktiviteteve sportive dhe kulturore; argëtim 

televizioni; produkcion, prezantim, bashkim (sindikatë), distribuim, krijim rrjeti dhe 

huazim të materialit me elemente vizuale dhe/ose audio, përshirë programet radio dhe 

televizive, filmave, filmave të luajtur, incizimit të zërit dhe fotografisë, argëtimit interaktiv, 

CD-ve, CD-rom, video shiritave, kasetave, video-disqeve, lojërave të kompjuterit, 

paraqitjeve të drejtpërdrejta, shfaqjeve në skenë, ekspozitave dhe koncerteve; aranzhim, 

organizim dhe furnizim lidhur me lojëra; huazim e pajisjeve për lojëra; lojëra në internet të 

cilat nuk mund të shkarkohen; shërbime të lojërave elektronike nëpërmjet internetit ose 

nëpërmjet rrjetit global kompjuterik; huazim i viedo-lojërave; sigurim i lojërave interaktive 

kompjuterike me shumë lojtarë nëpërmjet internetit i rrjete elektronike të komunikimit; 

shërbime të informimit dhe këshillimit lidhur me shërbimet e lartpërmendura; shërbime te 

informimit dhe këshillimit lidhur me shërbimet e lartpërmendura, të ofruara online nga baza 

e të dhënave kompjuterike ose nëpërmjet internetit; shërbime të informimit ose këshillimit 

lidhur me shërbimet e lartpërmendura nëpërmjet rrjeteve telekomunikative.     

 

 

 

(111)  20116 

(151)  22/02/2017 

(181)  21/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/735 

(732)  SCG Power Rangers LLC, 10100 

Santa Monica Blvd., Ste. 500 

Los Angeles, CA 90067, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  POWER RANGERS 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër mjete nga letra, letër shkrimi, letër për krijimtari (kolazh-letër), letër-

natyrë, letër ambalazhi, fletë individuale të letrës; fotografi për këmbim; pajisje zyre; figura 

nga letra dhe kartoni për prerje për dekorim të mureve; letër për mbështjellje të dhuratave; 

mjete nga letra për festime, qese zbukuruese për festa, dekorime për festa nga letra; 
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dekorime për ëmbëlsira nga letra; fotografi, printerë fotografish, posterë dhe reproduktime 

artistike; publikime, revista për edukim dhe argëtim të fëmijëve; libra, libra me fotografi, 

libra për aktivitete të fëmijëve, fletore, fletore kujtimesh, ditarë, notes, numërator telefonik 

dhe adresor, libra dhe libra për ngjyrosje për fëmijë, regjistrues, album për fotografi dhe 

pulla postare; dekorime që rinë pezull nga letra, stripe, printe të vizatuara, stripe për gazeta; 

stripe për gazeta nga filmat e vizatuar; stripe në publikime serike; shpallje pano/tabela; 

tabela për mbajtjen e letrës me kapëse; kalendarë; lapsa kimik, stilolapsa dhe lapsa grafik 

dhe kuti dhe këllëfë për të njëjtit; goma për fshirje; marker; shkumës me ngjyrë; shkumës; 

ngulitës për letër; takëm pajisje për artizanat artistik/pikturim dekorativ; letër për krijimtari 

artistike; krep letër; takëme fëmijësh për pikturim; këmbalec piktori; brusha piktorësh; 

aplikime nga dekal-letra; letra urimi; kartela për shënime, bileta të pashënuara; letër dhe 

blloqe për shkrim dhe shënime; mbulesa librash, shenja për libra; komplete për tavolina 

zyrash; klaser për tavolina zyrash; serviete letre; lerembështetës letre për tavolina; qese 

letre; kuti nga letra dhe kartoni; dekal-letër; afishe ngjitëse, afishe ngjitëse për vetura; 

mbulesa tavoline nga letra; peshqir letre për banjë; mbështetës plastik për tavolinë dhe vula 

gome   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke; veshje, veshmbathje, mbulesa koke për meshkuj, 

femra dhe fëmijë; veshje dhe mbulesa koke; veshje sportive; veshje jo ujë lëshuese; veshje 

të brendshme; veshje gjumi; pantallona (të gjitha llojeve); xhinse; pantallona të shkurtra; 

veshje për xhoging; tuta; pjesë të poshtme të tutave; dukserë; bodi; triko; veshje-overall; 

top-fanella; jelek grash; fustane; fanella me mëngë të gjata me ose pa kësulë; veshje-overall 

me këmbë të shkurtra ose të gjata; triko një pjesësh; kapotë; dorëza; shami-bandan; çorape; 

hulahope (çorape femrash); mbulesa koke; mjete për veshje të cilat vendosen rreth qafës; 

veshje për not; këmisha; fanella; fanella pa mëngë; funde (femrash); xhaketa; triko 

(elenka); kostume për mbrëmje në prag të festave; dorëza me gishtërinj të bashkuar dhe me 

gishtin e madh të ndarë; pizhame; gjysmë kaçkëta; veshmbathje; aksesorë për duar; veshje 

për larje; mantel plazhi dhe për larje; kostume; kostume për lojë; vind xhaketa; këpucë; 

çizme; papuçe; veshje atletike; veshje basketbolli; veshje për çdo ditë; sandale; kapela; 

kaçkëta; kësula; bereta; shirita për ti vendosur rreth kokës; djersitesh; mbrojtës/ngrohës për 

veshë; shami për mbajtje rreth qafe; shalle; bademantil dhe fustane shtëpie; këmisha gjumi; 

galloshe; veshje për kohë të lirë; brekë pantallona të shkurtra për bura; veshje e brendshme; 

brekë (boksierë); nën këmisha me ose pa mëngë; aski; rripa; kostume maskën balli dhe në 

prag të gjitha  festave dhe kecele (uniforma).    

28   Lojëra dhe mjete për lojë; artikuj për sport dhe gjimnastikë të cilët nuk janë të përfshirë 

në klasat tjera; dekorime për pemën e krishtlindjes; lodra; trampolina; tabela për basketboll; 

skuter/trotinet (lodra); skejtbord dhe torba skejtbordi; figura të lakueshme për lojëra; figura 

të trimave aksion (lodra) dhe pajisjet për të njëjtit; veshje për figura-lodra; lojëra shoqërore 

me temë sporti; topa, posaçërisht topa basketbolli, lojëra tereni, topa sporti, topa nga 

materiali shkumues dhe komplete për lojëra me rreth (lodra); lodra-banka; takëme-lojëra; 

lodra për vaskë; lodra për fëmijë për aktivitete të shumë llojshme; lojëra për truqe 

magjistarësh; lodra për spërkatje me ujë; lodra me mekanizëm për kurdisje; litarë për 

kërcim; hobe; lodra audio dhe vizuale, posaçërisht voki-toki, lojëra aksionare, kukulla me 

mekanizëm për të folur, pajisje që mbahen me dorë me funksion 3D për shikim të sljadeve 

në to; lojëra aksionare për aftësi; lojëra shoqërore me tabelë për lojë; lojëra me letra; pajisje 

për lojëra elektronike të cilat mbahen në dorë; makina statike për video lojëra; pajisje për 

lojëra elektronike me funksion të orës; pajisje dore LCD për lojë; tavolina për lojëra të cilat 
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punojnë me ose pa futje të zhetonëve; fliper dhe lojëra në princip të fliperëve; puzzle; 

radhitëse (të gjitha llojeve); lojëra mekanike aksionare; lodra aksionare të cilat punojnë me 

bateri; lojëra aksionare të cilat punojnë me bateri me efekte drite dhe zëri; kukulla; kukulla 

marioneta për futje në duar dhe gishtërinj; komplete për lojëra me kukulla; veshje dhe 

kostume për kukulla; kozmetikë për lojë fëmijësh; lojëra me ndarje rolesh; komplete të 

lojërave aksionare me goditje në cak përfshirë pistoletat-lodra, municionin për ato me 

përfundim plastik vakum dhe caqe; armë-lodra; revole me ujë; fluturake; aksesorë nga letra 

dhe plastika për argëtim në formë të lojërave të vogla dhe të zhurmshme; balonë; lojëra të 

mbushura dhe pelushi; lojëra nga lateksi për shtypje; lodra muzikore; lodra për larje që 

fryhen; lodra për not dhe të cilat kalarohen; lodra-vetura, vetura-loda në formë roboti me 

funksion transformimi; lodra të cilat mund të voziten; pishina të cilat fryhen për fëmijë; 

shtëpi dhe tenda për lodra; surf- dërrasa, dërrasa për not/ lundrim, posaçërisht dërrasa për 

trup dhe pjesët lidhëse të saj për qëllime rekreative; sënduk për rëre (lodra) lodra rëre; saja, 

tobogan, “pjata” për rrëshqitje në bore dhe snou-bord për qëllime rekreative; kube për 

lojëra ndërtimtarie; lojëra lëvizëse (rrotulluese për krevat fëmijësh); zbukurime për pemën e 

krishtlindjes; takëm me vegla për modelim të figurave për lojë; takëm veglash (lodra); lodra 

plastike-modele të figurave aksionare; disqe fluturues/frizbi; lodra (kafshë shtëpie); rruzuj  

dhe jo-jo; lodra me kontroll nga largësia të cilat punojnë me bateri, posaçërisht figura të 

lojërave aksionare; lodra-vetura, dhe lodra-vetura në formë të robotëve me funksion të 

transformimit; kapela nga letra për argëtim; letra loje.       

41   Edukim; sigurim të trajnimeve; argëtimit; aktiviteteve sportive dhe kulturore; argëtim 

televizioni; produkcion, prezantim, bashkim (sindikatë), distribuim, krijim rrjeti dhe 

huazim të materialit me elemente vizuale dhe/ose audio, përshirë programet radio dhe 

televizive, filmave, filmave të luajtur, incizimit të zërit dhe fotografisë, argëtimit interaktiv, 

CD-ve, CD-rom, video shiritave, kasetave, video-disqeve, lojërave të kompjuterit, 

paraqitjeve të drejtpërdrejta, shfaqjeve në skenë, ekspozitave dhe koncerteve; aranzhim, 

organizim dhe furnizim lidhur me lojëra; huazim e pajisjeve për lojëra; lojëra në internet të 

cilat nuk mund të shkarkohen; shërbime të lojërave elektronike nëpërmjet internetit ose 

nëpërmjet rrjetit global kompjuterik; huazim i viedo-lojërave; sigurim i lojërave interaktive 

kompjuterike me shumë lojtarë nëpërmjet internetit i rrjete elektronike të komunikimit; 

shërbime të informimit dhe këshillimit lidhur me shërbimet e lartpërmendura; shërbime te 

informimit dhe këshillimit lidhur me shërbimet e lartpërmendura, të ofruara online nga baza 

e të dhënave kompjuterike ose nëpërmjet internetit; shërbime të informimit ose këshillimit 

lidhur me shërbimet e lartpërmendura nëpërmjet rrjeteve telekomunikative   

 

 

 

(111)  20117 

(151)  22/02/2017 

(181)  21/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/736 

(591)  Ngjyrë e kuqe, ngjyrë e  bardhe, 

ngjyrë e gjelbër  e hapur dhe  e gjelbër e 

mbyllur 

(732)  ALTUNKAYA İNŞAAT NAKLİYAT 

GIDA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

(540)  
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 4. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 83409  

NOLU CADDE,  NO: 8, ŞEHİTKAMİL– 

GAZİANTEP, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime, të ngrira, 

thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto; vezë; qumësht dhe produkte qumështi; vajra 

dhe yndyra ushqimore   

 

 

 

(111)  20118 

(151)  22/02/2017 

(181)  21/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/737 

(732)  Almirall Hermal GmbH 

Scholtzstrasse 3 21465 Reinbek, Germany , 

DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  GELACETIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe substanca, substanca dietike për përdorim mjekësor, 

shtesa ushqimore mjekësore, ilaçe   

 

 

 

(111)  20123 

(151)  22/02/2017 

(181)  21/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/738 

(732)  Almirall Hermal GmbH 

Scholtzstrasse 3  21465 Reinbek, Germany , 

DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  GELABIOTIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe substanca, substanca dietike për përdorim mjekësor, 

shtesa ushqimore mjekësore, ilaçe   
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(111)  20222 

(151)  01/03/2017 

(181)  21/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/739 

(591)  Ngjyra e bardhë, e kuqe, e kuqe e 

mbyllur, e verdhë, dhe e zezë 

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги ЧИКЕН ХАУС ДОО експорт- 

импорт Скопје  Ул.Струмичка бр. 6/2-6, 

1000 Скопје, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.    

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

43   Shërbimet për furnizim me gjëra ushqimore dhe pije për konsumim; snack-baret, baret 

për sandviçe, kantinat, dyqanet, dyqanet për çipse, restorantet, restorantet vet-shërbyese; 

restorantet për ushqim të shpejtë (fast food), restoranteve për shpërndarje të ushqimit me 

vetura, bareve, kafeneve; shërbime për gjëra ushqimore, enë, enëve dhe pijeve të gatshme 

për ti marë; shërbime keteringu   

 

 

 

(111)  20237 

(151)  02/03/2017 

(181)  21/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/740 

(732)  Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi Mahir İz Caddesi, 

No. 25, Altunizade, Üsküdar, İstanbul, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  LIFEPELLET 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vaj dhe yndyrëra industriale; fluid për prjerje; grumbullim pluhuri, lagështimin 

dhe lidhjen e përzierjeve. Lëndë djegëse të ngurta; dru zjarri. 

Lëndë djegëse të lëngshme dhe gazoike dhe aditivët e tyre jo-kimik. 
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Qirinj; fitila; dyll i cilësisë së dytë; dyll dhe vajguri për ndriçim 

   

 

 

 

(111)  20238 

(151)  02/03/2017 

(181)  22/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/741 

(300)  2014-049811  17/06/2014  JP 

(732)  Mitsubishi Electric Corporation, 

 a corporation organized and existing under 

the laws of Japan, Manufactures and 

Merchants of, 7-3, Marunouchi 2-chome, 

Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MELCloud 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Programet kompjuterike   

11   Aparatet e ajrit të kondicionuar për përdorim shtëpiak; Aparatet e ajrit të kondicionuar 

për përdorim industrial; ngrohës elektrike të ujit për përdorim shtëpiak; ngrohës elektrik të 

ujit për përdorim industrial   

 

 

 

(111)  20131 

(151)  23/02/2017 

(181)  22/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/742 

(732)  Sopro Bauchemie GmbH Biebricher 

Straße 74 65203 Wiesbaden, DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  Sopro 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike për qëllime industriale; përgatitje për ngopje; ngjitëse qe 

përdoren në industrinë, në veçanti ata qe punohen nga rrëshira sintetike; produkte kimike 

për qëllime industriale duke qenë aditivë për materiale ndërtimore, produkte kimike për 

qëllime industriale duke qenë aditivë për shtresën izoluese (shtresë e rrafshet e materialit e 

aplikuar ne dysheme apo ne sipërfaqe tjetër), beton dhe llaç; plastika të lëngshme, të 

papërpunuara të përfshira në këtë klasë; mbrojtës (substancë për ruajtje) për materiale 

ndërtimi (me përjashtim të substancave organike); agjentë për kalitje (forcim) te betonit, 

llaçit dhe shtresave izoluese, të përfshira në këtë klasë, përkatësisht për parandalimin e 

tharjes se betonit dhe llaçit, shtresës izoluese dhe komponentëve të betonit te para-

fabrikuar, për të bërë shtresën izoluese te betonit rezistente ndaj ndikimeve, gërryerjes, 
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ngrirjes dhe stresit kimik, për rritjen pa depërtueshmërisë kundër lëngjeve dhe gazrave, si 

dhe për kontrollimin e qëndrueshmërisë punuese; rrëshirë artificiale e papërpunuar; agjentët 

aktiv ne sipërfaqe (detergjent); preparate për mbrojtje nga lagështia për punime me tulla, 

me përjashtim te ngjyrave; kimikate te kopshtarisë; antifriz; produkte kimike si ndihmë për 

largimin dhe pastrimin e komponimeve të përbashkëta; tretës për ngjyra, llaqe (per 

përdorim ne material prej druri, metali etj) dhe llaqet; silikonet   

2   Ngjyra, llaqe (për përdorim ne material prej druri, metali etj), llaqet; mbrojtës kundër 

korrozionit, agjentë kundër ndryshkut, mbrojtës te drurit; komponimet per ngjyrosje; 

tretësit dhe holluesit  për ngjyra; mordantet; primeret; llaqe bitumeni; agjent kimik për 

intensifikimin e ngjyrave dhe ndriçimin e ngjyrave për aplikim dhe veshjen e qeramikave, 

gurit natyror dhe betonit   

3   Preparate për pastrim, lustrim, pastrim  me fërkim dhe  gërryerje; substanca për pastrim 

dhe kondicionim (përshtatje) për nënshtresën minerale, metalike, plastike, druri; agjent për 

larje për mbushës të përbashkët, derisa janë të përfshira në klasën e 3; agjentë për pastrimin 

e veglave; tretje për pastrim me fërkim; agjent për largimin e ngjyrave; dylli për lustrim   

6   Metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre; materiale  ndërtimi prej metali; ndërtesa te 

transportueshme prej metali; kabllot dhe telat metaleve të zakonshme (jo elektrike); 

hekurishte, sende të vogla të prodhimeve nga hekuri; tuba prej metali; tuba prej metali; 

mallra prej metali, ato qe janë  të përfshira në klasën e 6; dysheme me pllaka prej metali; 

pllaka dyshemeje prej metali; dritare prej metali   

11   Aparatura për ngrohje, ora për ngrohje elektrike, si dhe instalimet sanitare   

17   Materiale të ndërtimit me veti  te mbrojtjes nga lagështia dhe izolues; goma, guta-

percha (polimer natyror), goma, azbest, mika (minerale te silikateve) dhe produktet e 

punuara nga këto materiale, të përfshira në këtë klasë; produktet e punuara prej plastike si 

produkte gjysmë të gatshme; rrëshira artificiale dhe sintetike (produkte gjysmë te gatshme), 

rrëshira për ngjitës te fabrikuar (produkte gjysmë të gatshme); rrëshirat e derdhura përfshirë 

rërë silica (produkte gjysme të gatshme); material për mbyllje, paketim dhe izoluese, shirita 

ngjitës (mbyllës), jakat mbyllëse; dorashka gome për qëllime izolimi, jo për qëllime 

shtëpiake; mbushës të nyjeve (silikon- komponimet ngjitëse për nyje); agjent ngjyra për dhe 

llaqe për izolim; ngjyra për izolim; shirita vetë-ngjitës, të ndryshme nga përdorimi ne zyrë 

dhe jo për qëllime mjekësore ose te amvisërisë; shtresa (mbuluese) izoluese dhe materiale 

izoluese; material mbushje si izolues, kundër lagshtës dhe mbyllje (mbeshtjellje) te 

materialeve; shtresa mbuluese bituminoze për mbulim te çatisë  për qëllime mbyllëse dhe 

izoluese   

19   Materiale te ndërtimit (jo metalike); materiale të ndërtimit (jo metalike), përkatësisht 

agjentët hidraulik lidhës  si çimento, gëlqere, gips dhe si aditivë për të lidhjen dhe forcimin 

e betonit, llaçit dhe materialeve të ndërtimit me gurë; materiale të ndërtimit (jo metalike), 

përkatësisht përzierjet e agjentëve hidraulik lidhës me agregate, materialeve puzzolanic 

(materiale silicore ose silicore dhe aluminize)  dhe/ose substancave kimike; llaçi (material 

ndërtimi), suva (materiale ndërtimi), shtresat izoluese (materiale ndërtimi); fabrikate 

përforcuese (jo metalike) për qëllime të ndërtimit; llum (përzierje lëngut dhe komponentave 

te ngurta) për kontakt (jo metalike) për qëllime ndërtimi; materiale të ndërtimit, jo-

metalike, në formën e mbushjes materiale për qëllime të ndërtimit për përgatitjen e 

sipërfaqeve të punuara prej beton, llaçi dhe materiale të tjera të ndërtimit me gurë; rërë 

silicë për qëllime ndërtimi; bitumen; produktet bituminoze për ndërtimin; tuba, qe nuk jane 

prej metali për qëllime ndërtimi; betoni, elementet për ndërtimin e betonit; mbulesa te 
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çatisë, jo prej metali; mbulesa bituminoze për mbulim te çatisë  (përveç për qëllime 

mbyllëse dhe izolimi); dritare, jo prej metali; shtroja nga tekstili me fibra për ndërtimin; 

zhavorr; rërë për qëllime ndërtimi; pishina te parafabrikuara (gjysme te gatshme)  (jo nga 

metali); oxhaqet e parafabrikuara (gjysmë te gatshme), jo prej metali; pllaka dyshemeje, jo 

prej metali, dysheme me pllaka, jo prej metali; materiale lidhëse për riparimin e rrugëve, 

materiale mbuluese te rrugës   

24   Materiale pambuku dhe produkte të tekstilit, te gjitha të përfshira në klasën 24   

27   Tepiha, shtroja te dyerve dhe dyshemeje, shtroja, linoleum dhe mbulesa të tjera të 

dyshemesë; tapeta (varesë te murit), jo nga tekstili.    

37   Ndërtimi i ndërtesave, konsulencë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ndërtimin, 

përkatësisht në fushën e aplikimit të materialeve të ndërtimit; dhënia me qira e mjeteve të 

ndërtimit dhe materialeve të ndërtimit; riparimi në fushën e ndërtesave mbi sipërfaqe, 

inxhinieri nëntokësore dhe përfundimin e interierëve (punimeve te brendshme)   

 

 

(111)  20180 

(151)  23/02/2017 

(181)  23/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/743 

(300)  14/4066464  06/02/2014  FR 

(732)  SANOFI 54 rue La Boetie 

75008 Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             
 

(540)  ELIRIDUC 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  20179 

(151)  23/02/2017 

(181)  29/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/750 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  XOTERNA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  20296 

(151)  09/03/2017 

(181)  11/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/851 

(732)  SANOFI 54, rue de La Boétie, 75008 

(540)  AllStar 
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Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

 

 

(511) 10   Paisje mjekësore, si lapsa për insulinë   

 

 

 

(111)  20404 

(151)  23/03/2017 

(181)  12/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/862 

(732)  DAINESE S.P.A.  Via ell´Artigianato, 

35  36060 Molvena, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  DAINESE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9    rroba mbrojtëse; rroba mbrojtëse për sport, përkatësisht për transport, 

motorciklizëm, biciklizëm, skijim dhe alpinizëm-bjashkatari, kalurim; mbathje mbrojtëse 

për preventive të fatkeqësive  dhe lëndimëve; pajisje për mbrojtëje për përdorim personal 

kunder ndeshjeve; size mbrojtëse për sportt; dorashka mbrojtëse kunder fatkeqësive; 

visorse mbrojtëse (100% nga pambuku  maskë me larë të rënda veshje.); syze, syza 

sportive, syza mbrojtese; syza mbrojtëse për sport, përkatesisht për transport, 

motorciklizëm, biciklizëm, skijim dhe bjeshkatari-alpinizëm, kalurim; pjesë dhe pajisje për 

syze, përkatësisht , shirita, gajtan, zingjirë dhe kuti; shtroja per”  mi”mausa; pajisje për 

zhytje ne ujë, përkatësisht, syze, maskë, rroba te zhytjes, dorashka te zhytjes; kuti për 

telefona mobil; kuti për audio-video diskqe; kuti për CD dhe DVD disqe; çanta për  makina 

llogaritëse; 

Çanta te punuara special për aparata fotografik  dhe instrumente; softuer  për aktivimin e 

poajisjeve mbrojtëse  me anë të fryerjës; sensor për  akcelerometer; sensor goditës, njesi 

elektronike kontrolluese   

18   Lëkurë, imitim i lëkurës,  çanta te dorës nga lëkura, kuti lëkure, futrolla lëkure, 

aktçanta te lëkurës, kuleta te lëkurës, lidhëse te lëkurës, çanta te lëkurës, çanta dore; 

sandek; çanta te udhëtimit; ombredha; çadra te diellit   

25   veshje,mbathje, kapela; mantela shiu, maica, pantolla, këmisha, xhaketa, funda, 

xhempera; rroba te thurura,përkatësisht gjysem xhemper, xhempera te thurur, kapela te 

thurura, këmisha te thurura, ndresa te poshtëme te thurura, jeleka, pallto, kombinezon; 

kostime te larjes; ndresa te poshtëme; mbeshtjellëse koke; rripa, shalla bandana, ngrohëse 

për çafë; shallla, kollare;këpucë, çizme; kapuçë; mbrojtëse dhe shirita për vesh; dorashka, 

dorashka pa gishta; këpucë bore [mbathje].   

28   artikuj dhe pajisje sportive, mbrojtëse për gjunj për përdorim sportiv, mbrojhtëse për 

shpatulla për përdorim sportiv, šmbrojtëse për nyje për përdorim sportiv, mbrojtëse për 

këmbë për përdorim sportiv, mbrojtëse për duer për përdorim sportiv, mbrojtëse nen gjuri 

për përdorim sportiv, mbrojtëse gjoksi për përdorim sportiv, mbrojtëse trupi për përdorim 

sportiv; çanta, te adaptuara special për pajisje sportive; jastek mbrojtës(pjesë te rrobave 
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sportive, përkatësisht për  automobilizëm, motociklizëm, biciklizëm, skijim dhe bjeshkatari 

- alpinizem, kalurim).   

 

 

 

(111)  20401 

(151)  23/03/2017 

(181)  15/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/871 

(591)  E kuqe, e bardhë, e kaltër dhe ari 

(732)  Colgate-Palmolive 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)  20402 

(151)  23/03/2017 

(181)  19/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/883 

(591)  E zezë, e verdhë, e hijezuar 

(732)  Dragan Radivojević 

Apatinska pivara doo Apatin  Trg 

Oslobodjenja 5, 25260 Apatin, RS 

(740)  Albert Islami nga "ALBERT ISLAMI 

& Partners" L.P. Bulevardi I Dëshmorve 58 

A Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

 

 

 

(111)  20064 

(151)  14/02/2017 

(181)  19/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/884 

(732)  Menarini International Operations 

Luxembourg S.A., 1, Avenue De La Gare, L-

1611 , LU 

(540)  DEXALGIN 
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(511) 5   Farmaceutikë; substanca dietetike të përshtatura për qëllime mjekësore   

 

 

 

(111)  20229 

(151)  02/03/2017 

(181)  19/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/885 

(591)  E hirte e mbyllet Pantone 425PC 

E hirte e qelet Pantone 7544EC 

(300)  144077141  19/03/2014  FR 

(732)  LEGRAND FRANCE 

A French “société anonyme” (joint-stock 

company)  128 avenue du Maréchal de 

Lattre-de-Tassigny 87000 LIMOGES 

LEGRAND FRANCE A French “société  en 

nom collectif" (general partnership) 128 

avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny 

87000 LIMOGES, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate, instrumente dhe pajisje për kontrollim, kontrollim nga largësia, 

sinjalizim, thirrje të mbikqyrjes, vëzhgimit nga largësia, qasjës për kontrollim, zbulim, 

alarmim elektrik; aparate dhe instrumente, duke përfshirë aparate dhe instrumente 

modulare, për furnizim, përçim, transmetim, shpërndarje, transformim, akumulim, 

rregullim apo kontrollim të elektricitetit; aparate elektrike për instalime; mekanizma për 

aparate elektrike për instalime dhe për aparate të kontrollimi të energjisë elektrike; aparate, 

pajisje dhe instalime për kontrollim, kontrollim nga largësia, radio kontrollim, kontrollim 

me rreze infra të kuqe, në veçanti për ndriçim, ngrohje, ujitje, kondicionim të ajrit, ventilim, 

aparate alarmimi, perde rrotulluese, grila dritaresh, ekranë projektimi, televizione, dyer, 

hapës të dyerve, drynave, sistemeve të simulimit të pranisë, dhe në përgjithësi, për gjitha 

aparatet që operojnë më energji elektrikeperde mbyllëse; njësi sensorike për erë dhe/apo 

diell për aparate kontrolluese të grilave të dritareve apo perdeve mbyllëse rrotulluese; 

aparate për kontrollimin e ndriçimit; pajisje për kontrollim nga largësia; radio pajijsje për 

kontrollim nga largësia; përcjellës të kontrollimit nga largësia; aparate ndihmëse për 

kontrollim nga largësia; njësi kontrolluese radio apo elektrike që operohen me bartës 

paralel të të dhënave (bus); transmetues dhe pranues (kontrollim nga largësia), në veçanti 

me rreze infra të kuqe; radio transmetues (kontrollim nga largësia); njësi elektrike 

kontrolluese më një ose shumë funksione; ndërfaqe për aparate kontrolluese; celula 

elektrike dhe bateri; këllëfe për bateri; çakëll elektrike dhe monitorë të tyre; furnizime me 

rrymë (energji elektrike); transformatorë; ndarës të qarqeve; kompensatorë (energji 
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elektrike); njësi modulare (energji elektrike); përsëritës; lidhës; ndarës të qarqeve; 

mekanizma për ndarjen e qarqeve; ndërprerës; ndërprerës të qarkullimit; ndërprerës 

indikatorë; ndërprerës të ndriçuar; ndërprerës të rrymës; ndërprerës që funksionojnë me 

çelësa dhe butone prekëse; ndërprerës që funksionojnë me çelës, distinktiv apo kartela (në 

veçanti për dhoma hoteli) dhe mabjtës çelësash për to; ndërprerpës për ndryshimin e 

qarqeve; ndërprerës shtytës (energji elektrike); butona shtypës që mbajnë etiketa (energji 

elektrike); butona shtypës (energji elektrike); aparate kontrolli me tastiera të koduara, duke 

përfshirë ndërprerpës dhe butona shtypës; ndërprerës dykahësh; ndërprerës dykahësh të 

dyfishtë; ndërprerës dhe butona shtypës dykahësh e të ndriçuar; kontakte ndihmëse; 

ndërfaqe ndihmëse të kontakteve; priza të telave; priza të kabllove; rele kohe për ndriçim 

dhe/apo instalime elektrike; indikatorë (energji elektrike); ripërçues; programues; 

programues për pajisje elektrike shtëpike dhe ngrohje elektrike; kohëmatës apo ndërprerës 

me shtyrje kohe; ndërprerës dhe rele për kohën e natës; pajisje për shkarkim të ngarkesës; 

rregullatorë të voltazhës; rregullues të shpejtësisë; zbehës të ndriçimit; rregullatorë të 

voltazhit; rregullatorë të rrymës; blloqe rryme; voltmetër; rregullatorë të dritës; zbehës të 

dritës dhe zbehës nga largësia; ndërprerës kufizues dhe rregullatorë; variatorë shpejtësie 

(energji elektrike); kyçës dhe priza për video; kyçës dhe priza telefoni; kyçës dhe priza për 

sinjalizim, aparate për thirrje dhe/apo alarmim; kyçës dhe priza për aparate për kontrollimin 

e energjisë elektrike dhe ndriçimit; priza elektrike për instalime të centralizuara të fshirjes 

me vakum; priza ndalëse të rrufesë; njësi me priza të shumta; adapterë (energji elektrike); 

përçues elektrikë, në veçanti kabllo, tela, gajtanë, binarë dhe njësi paralele (bus); profile 

instaluese dhe/apo shpërndarëse për përçues dhe/apo aparate elektrike; njësi sinjalizuese 

vetë-fuqizuese; njësi fener sinjalizuese vetë-fuqizuese; indikatorë fener; drita treguese 

(sinjalizuese) dhe shpërndarës për to; mbajtës të ndriçuar të etiketave (sinjalizues); 

ndërfaqe, pajisje lidhëse, kartela funksionale dhe module ndihmëse, të gjitha këto për 

aparate dhe instalime sinjalizuese; njësi qëndrore kontrolluese për aparate sinjalizuese 

dhe/apo alarmimi; aparate monitorimi akustike, në veçanti për dhoma të fëmijëve; pajisje 

dhe aparate elektrike për sinjalizim elektrik që mund të dëgjohet, në veçanti për dyer dhe 

porta; butonë për zile dhe/apo për thirrje; zile dhe tingëllima (pajisje paralajmëruese), në 

veçanti për dyer dhe porta; zile elektrike për dyer; pajisje paralajmëruese për rrjete 

elektrike; drita alarmi; flakërues dhe drita flakëruese (sinjalizim dhe alarm); alarme 

akustike; alarme me zë; pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes (tjera përpos për 

automjete); alarme kundër zjarrit; zile elektrike alarmi; sirena; radio transmetues dhe 

pranues; njësi kontrolli alarmuese; njësi për kontroll të sigurisë ndaj zjarrit; njësi kontrolli 

automatike për shtëpi; alarme kundër furacakëve, në veçanti ato që operohen me tela apo 

radio valë; transmetues telefoni dhe ndërfaqe ripërforcuese për to; aparate për menaxhimin 

e pajisje që kontrollohen nga një sistem i alarmimit kundër zjarrit; aparate modulare për 

alarme teknike; detektorë; detektorë me rreze infra të kuqe; pranues me rreze infra të kuqe; 

ndërfaqe mes transmetuesve dhe pranuesve; detektorë magnetik hapës, në veçanti për dyer 

të garazhave; detektorë të pranisë; detektorë të lëvizjes; detektorë kundër hyrjes me thyerje; 

sensorë të afërsisë; detektorë të radiofrekuencave; detektorë kundër tymit dhe zjarrit; 

detektorë vetë-aktivizues; detektorë kundër gazit; detektorë kundër përmbytjeve; detektorë 

kundër rritjes së temperaturës; detektorë të thyerjes së xhamave; detektorë para-alarmi; 

ndërfaqe për detektorë; celula fotoelektrike; kontakte elektrike, në veçanti për dyer dhe 

porta; hapës eletrik apo elektronik të dyerve, dryna dhe mbyllës dhe kontrollues për 

kontrollim të tyre nga largësia, në veçanti ato që operohen me tastiera; njësi të dyerve për 
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mbylljen elektrike të daljeve emergjente; selektorë për mbylljen e dyerve; këllëfe dhe 

lexues për aparate që kontrollojnë qasjen; tastiera për hyrjen në ndërtesa; çelësa, kartela dhe 

distinktivë magnetik dhe/apo elektronik dhe/apo optik dhe/apo dixhital, në veçanti për 

kontrollim të qasjes; çelës programues për çelës elektronik; aparate dhe instrumente për 

matjen dhe/apo rregullimin e temperaturës; termostate; sonda (kontrolle) për termostate; 

aparate për menaxhimin e energjisë, në veçanti për ngrohje me rrymë; pajisje dhe njësi 

telefonike dhe ndërkomunikimi; aparate telefonike dhe ndërkomunikimi; pjesë dhe pajisje 

për gjitha produktete e lartpërmendura, duke përfshirë mekanizma, këllëfe, shtëpiza, 

mbështetës, kapëse, baza, korniza montimi, korniza projektimi, adapterë, pllaka, kundër-

pllaka, pllaka lustrimi, maje, pllaka hyrëse, veshje, panele, mbulesa, kapak, kapela, mbajtës 

të etiketave, çelësa dhe gishta kontrollues'.  

 

 

 

 

(111)  20228 

(151)  02/03/2017 

(181)  19/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/886 

(591)  E hirte e mbyllet Pantone 425PC 

E hirte e qelet Pantone 7544EC 

(300)  144077142  19/03/2014  FR 

(732)  LEGRAND FRANCE 

A French “société anonyme” (joint-stock 

company)  128 avenue du Maréchal de 

Lattre-de-Tassigny 87000 LIMOGES 

LEGRAND FRANCE A French “société  en 

nom collectif" (general partnership) 128 

avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny 

87000 LIMOGES, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate, instrumente dhe pajisje për kontrollim, kontrollim nga largësia, 

sinjalizim, thirrje të mbikqyrjes, vëzhgimit nga largësia, qasjës për kontrollim, zbulim, 

alarmim elektrik; aparate dhe instrumente, duke përfshirë aparate dhe instrumente 

modulare, për furnizim, përçim, transmetim, shpërndarje, transformim, akumulim, 

rregullim apo kontrollim të elektricitetit; aparate elektrike për instalime; mekanizma për 

aparate elektrike për instalime dhe për aparate të kontrollimi të energjisë elektrike; aparate, 

pajisje dhe instalime për kontrollim, kontrollim nga largësia, radio kontrollim, kontrollim 

me rreze infra të kuqe, në veçanti për ndriçim, ngrohje, ujitje, kondicionim të ajrit, ventilim, 

aparate alarmimi, perde rrotulluese, grila dritaresh, ekranë projektimi, televizione, dyer, 

hapës të dyerve, drynave, sistemeve të simulimit të pranisë, dhe në përgjithësi, për gjitha 

aparatet që operojnë më energji elektrikeperde mbyllëse; njësi sensorike për erë dhe/apo 

diell për aparate kontrolluese të grilave të dritareve apo perdeve mbyllëse rrotulluese; 

aparate për kontrollimin e ndriçimit; pajisje për kontrollim nga largësia; radio pajijsje për 

kontrollim nga largësia; përcjellës të kontrollimit nga largësia; aparate ndihmëse për 
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kontrollim nga largësia; njësi kontrolluese radio apo elektrike që operohen me bartës 

paralel të të dhënave (bus); transmetues dhe pranues (kontrollim nga largësia), në veçanti 

me rreze infra të kuqe; radio transmetues (kontrollim nga largësia); njësi elektrike 

kontrolluese më një ose shumë funksione; ndërfaqe për aparate kontrolluese; celula 

elektrike dhe bateri; këllëfe për bateri; çakëll elektrike dhe monitorë të tyre; furnizime me 

rrymë (energji elektrike); transformatorë; ndarës të qarqeve; kompensatorë (energji 

elektrike); njësi modulare (energji elektrike); përsëritës; lidhës; ndarës të qarqeve; 

mekanizma për ndarjen e qarqeve; ndërprerës; ndërprerës të qarkullimit; ndërprerës 

indikatorë; ndërprerës të ndriçuar; ndërprerës të rrymës; ndërprerës që funksionojnë me 

çelësa dhe butone prekëse; ndërprerës që funksionojnë me çelës, distinktiv apo kartela (në 

veçanti për dhoma hoteli) dhe mabjtës çelësash për to; ndërprerpës për ndryshimin e 

qarqeve; ndërprerës shtytës (energji elektrike); butona shtypës që mbajnë etiketa (energji 

elektrike); butona shtypës (energji elektrike); aparate kontrolli me tastiera të koduara, duke 

përfshirë ndërprerpës dhe butona shtypës; ndërprerës dykahësh; ndërprerës dykahësh të 

dyfishtë; ndërprerës dhe butona shtypës dykahësh e të ndriçuar; kontakte ndihmëse; 

ndërfaqe ndihmëse të kontakteve; priza të telave; priza të kabllove; rele kohe për ndriçim 

dhe/apo instalime elektrike; indikatorë (energji elektrike); ripërçues; programues; 

programues për pajisje elektrike shtëpike dhe ngrohje elektrike; kohëmatës apo ndërprerës 

me shtyrje kohe; ndërprerës dhe rele për kohën e natës; pajisje për shkarkim të ngarkesës; 

rregullatorë të voltazhës; rregullues të shpejtësisë; zbehës të ndriçimit; rregullatorë të 

voltazhit; rregullatorë të rrymës; blloqe rryme; voltmetër; rregullatorë të dritës; zbehës të 

dritës dhe zbehës nga largësia; ndërprerës kufizues dhe rregullatorë; variatorë shpejtësie 

(energji elektrike); kyçës dhe priza për video; kyçës dhe priza telefoni; kyçës dhe priza për 

sinjalizim, aparate për thirrje dhe/apo alarmim; kyçës dhe priza për aparate për kontrollimin 

e energjisë elektrike dhe ndriçimit; priza elektrike për instalime të centralizuara të fshirjes 

me vakum; priza ndalëse të rrufesë; njësi me priza të shumta; adapterë (energji elektrike); 

përçues elektrikë, në veçanti kabllo, tela, gajtanë, binarë dhe njësi paralele (bus); profile 

instaluese dhe/apo shpërndarëse për përçues dhe/apo aparate elektrike; njësi sinjalizuese 

vetë-fuqizuese; njësi fener sinjalizuese vetë-fuqizuese; indikatorë fener; drita treguese 

(sinjalizuese) dhe shpërndarës për to; mbajtës të ndriçuar të etiketave (sinjalizues); 

ndërfaqe, pajisje lidhëse, kartela funksionale dhe module ndihmëse, të gjitha këto për 

aparate dhe instalime sinjalizuese; njësi qëndrore kontrolluese për aparate sinjalizuese 

dhe/apo alarmimi; aparate monitorimi akustike, në veçanti për dhoma të fëmijëve; pajisje 

dhe aparate elektrike për sinjalizim elektrik që mund të dëgjohet, në veçanti për dyer dhe 

porta; butonë për zile dhe/apo për thirrje; zile dhe tingëllima (pajisje paralajmëruese), në 

veçanti për dyer dhe porta; zile elektrike për dyer; pajisje paralajmëruese për rrjete 

elektrike; drita alarmi; flakërues dhe drita flakëruese (sinjalizim dhe alarm); alarme 

akustike; alarme me zë; pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes (tjera përpos për 

automjete); alarme kundër zjarrit; zile elektrike alarmi; sirena; radio transmetues dhe 

pranues; njësi kontrolli alarmuese; njësi për kontroll të sigurisë ndaj zjarrit; njësi kontrolli 

automatike për shtëpi; alarme kundër furacakëve, në veçanti ato që operohen me tela apo 

radio valë; transmetues telefoni dhe ndërfaqe ripërforcuese për to; aparate për menaxhimin 

e pajisje që kontrollohen nga një sistem i alarmimit kundër zjarrit; aparate modulare për 

alarme teknike; detektorë; detektorë me rreze infra të kuqe; pranues me rreze infra të kuqe; 

ndërfaqe mes transmetuesve dhe pranuesve; detektorë magnetik hapës, në veçanti për dyer 

të garazhave; detektorë të pranisë; detektorë të lëvizjes; detektorë kundër hyrjes me thyerje; 
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sensorë të afërsisë; detektorë të radiofrekuencave; detektorë kundër tymit dhe zjarrit; 

detektorë vetë-aktivizues; detektorë kundër gazit; detektorë kundër përmbytjeve; detektorë 

kundër rritjes së temperaturës; detektorë të thyerjes së xhamave; detektorë para-alarmi; 

ndërfaqe për detektorë; celula fotoelektrike; kontakte elektrike, në veçanti për dyer dhe 

porta; hapës eletrik apo elektronik të dyerve, dryna dhe mbyllës dhe kontrollues për 

kontrollim të tyre nga largësia, në veçanti ato që operohen me tastiera; njësi të dyerve për 

mbylljen elektrike të daljeve emergjente; selektorë për mbylljen e dyerve; këllëfe dhe 

lexues për aparate që kontrollojnë qasjen; tastiera për hyrjen në ndërtesa; çelësa, kartela dhe 

distinktivë magnetik dhe/apo elektronik dhe/apo optik dhe/apo dixhital, në veçanti për 

kontrollim të qasjes; çelës programues për çelës elektronik; aparate dhe instrumente për 

matjen dhe/apo rregullimin e temperaturës; termostate; sonda (kontrolle) për termostate; 

aparate për menaxhimin e energjisë, në veçanti për ngrohje me rrymë; pajisje dhe njësi 

telefonike dhe ndërkomunikimi; aparate telefonike dhe ndërkomunikimi; pjesë dhe pajisje 

për gjitha produktete e lartpërmendura, duke përfshirë mekanizma, këllëfe, shtëpiza, 

mbështetës, kapëse, baza, korniza montimi, korniza projektimi, adapterë, pllaka, kundër-

pllaka, pllaka lustrimi, maje, pllaka hyrëse, veshje, panele, mbulesa, kapak, kapela, mbajtës 

të etiketave, çelësa dhe gishta kontrollues'.  

  

 

 

 

(111)  20227 

(151)  02/03/2017 

(181)  22/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/888 

(591)  Ngjyra e kaltër e hapur dhe e kaltër e 

mbyllur 

(732)  DOLORGIET GmbH & Co. KG Otto-

von-Guericke-Str.1, 53757 Sankt Augustin, 

DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte mjekësore farmaceutike dhe veterinare si dhe kompozime për kujdes 

shëndetësor; produkte diete për përdorim mjekësor   

 

 

 

(111)  20226 

(151)  02/03/2017 

(181)  22/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/890 

(732)  "SAPONIA" kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek,  M. 

Gupca 2, Osijek, HR 

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

(540)  DEZISAN 
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(511) 3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione 

flokësh; pluhur dhëmbësh   

 

 

 

(111)  20225 

(151)  02/03/2017 

(181)  23/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/894 

(591)  E kuqe, e bardhë, hiri. 

(732)  DCP Hemigal d.o.o.  Tekstilna 97, 

16000 Leskovac, RS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; prepararte 

pastruese, llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, 

locione flokësh; pluhur dhëmbësh   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqime dietike dhe  lëndë të përshtatura për mjekësi ose per perdorim ne veterinari, 

ushqim për foshnjat; shtojca dietike për njerëzit dhe kafshët; allçi, materiale për fashatim, 

materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  20223 

(151)  02/03/2017 

(181)  23/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/895 

(732)  DCP Hemigal d.o.o.  Tekstilna 97, 

16000 Leskovac, RS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  FITODEPIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; prepararte 

pastruese, llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, 

locione flokësh; pluhur dhëmbësh   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 
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ushqime dietike dhe  lëndë të përshtatura për mjekësi ose per perdorim ne veterinari, 

ushqim për foshnjat; shtojca dietike për njerëzit dhe kafshët; allçi, materiale për fashatim, 

materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

(111)  20224 

(151)  02/03/2017 

(181)  23/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/896 

(732)  DCP Hemigal d.o.o.  Tekstilna 97, 

16000 Leskovac, RS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ELIOT 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; prepararte 

pastruese, llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, 

locione flokësh; pluhur dhëmbësh   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqime dietike dhe  lëndë të përshtatura për mjekësi ose per perdorim ne veterinari, 

ushqim për foshnjat; shtojca dietike për njerëzit dhe kafshët; allçi, materiale për fashatim, 

materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  20325 

(151)  15/03/2017 

(181)  23/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/897 

(591)  E gjelbër 

(732)  DCP Hemigal d.o.o.  Tekstilna 97, 

16000 Leskovac, RS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; prepararte 

pastruese, llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, 
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locione flokësh; pluhur dhëmbësh   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqime dietike dhe  lëndë të përshtatura për mjekësi ose per perdorim ne veterinari, 

ushqim për foshnjat; shtojca dietike për njerëzit dhe kafshët; allçi, materiale për fashatim, 

materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  20326 

(151)  15/03/2017 

(181)  23/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/898 

(591)  E zeze, e bardhe 

(732)  DCP Hemigal d.o.o.  Tekstilna 97, 

16000 Leskovac, RS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; prepararte 

pastruese, llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, 

locione flokësh; pluhur dhëmbësh   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqime dietike dhe  lëndë të përshtatura për mjekësi ose per perdorim ne veterinari, 

ushqim për foshnjat; shtojca dietike për njerëzit dhe kafshët; allçi, materiale për fashatim, 

materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  20327 

(151)  15/03/2017 

(181)  23/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/899 

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

hapur, e kuqe, rozë 

(732)  DCP Hemigal d.o.o.  Tekstilna 97, 

16000 Leskovac, RS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; prepararte 

pastruese, llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, 
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locione flokësh; pluhur dhëmbësh   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqime dietike dhe  lëndë të përshtatura për mjekësi ose per perdorim ne veterinari, 

ushqim për foshnjat; shtojca dietike për njerëzit dhe kafshët; allçi, materiale për fashatim, 

materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  20035 

(151)  13/02/2017 

(181)  24/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1001 

(732)  JSC Olainfarm Rupnicu street 5 LV- 

2114 Olaine,, LV 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  Neiromidin 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinarie; preparate sanitarike për qëllime 

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose në 

veterinari, ushqim për foshnja; shtesa dietetike për njerëz dhe kafshë; emplastër, materiale 

për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentare; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  20037 

(151)  13/02/2017 

(181)  24/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1002 

(732)  JSC Olainfarm Rupnicu street 5 LV- 

2114 Olaine,, LV 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  Neomidantan 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinarie; preparate sanitarike për qëllime 

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose në 

veterinari, ushqim për foshnja; shtesa dietetike për njerëz dhe kafshë; emplastër, materiale 

për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentare; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   
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(111)  20034 

(151)  13/02/2017 

(181)  24/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1003 

(732)  JSC Olainfarm Rupnicu street 5 LV- 

2114 Olaine, LV 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  Noofen 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente farmaceutike nootropike   

 

 

 

(111)  20036 

(151)  13/02/2017 

(181)  24/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1004 

(732)  JSC Olainfarm Rupnicu street 5 LV- 

2114 Olaine, LV 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  Remavir 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente farmaceutike antivirale.   

 

 

 

(111)  20033 

(151)  13/02/2017 

(181)  24/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1005 

(732)  JSC Olainfarm Rupnicu street 5 LV- 

2114 Olaine, LV 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  Vazonat 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinarie; preparate sanitarike për qëllime 

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose në 

veterinari, ushqim për foshnja; shtesa dietetike për njerëz dhe kafshë; emplastër, materiale 

për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentare; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   
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(111)  20328 

(151)  15/03/2017 

(181)  27/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1008 

(732)   Kores Holding Zug AG Baarerstrasse 

112   6300 Zug, CH 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   KORES  

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk  përfshihen 

në klasa të tjera; letër karboni; lidhëse dhe dosje të letres dhe /ose plastikes; artikuj shkrimi, 

në veçanti markera, lapsa me ngjyrë, lapsa dhe stilolapsa; ngjitës për artikuj shkrimi ose për 

qëllime shtëpiake; Pajisje ngjitëse dhe artikuj vetëngjitës, në veçanti notesa ngjitës, flamuj 

prej letre, etiketa dhe etiketa ngjitëse; shkopinj ngjitës dhe rule ngjitës; rule korrektuese dhe 

lapsa korrektues; fluide korrektuese; materiale artistësh; pajisje zyre(përveç mobiljeve), 

përfshirë shirita boje dhe korrektimi; pulla (vula), bojë për vula dhe sfungjerë vulash; 

kapëse për letra dhe elemente te tyre, materiale udhëzuese dhe mësimdhënie (përveç 

aparateve).   

 

 

 

(111)  20329 

(151)  15/03/2017 

(181)  27/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1009 

(591)  Ngjyrë e kuqe, e bardhë, e zezë 

(732)  OKF Corporation 52, Jeoldwi-gil, 

Pungsan-eup, Andong-si, Gyeongsangbuk-do 

760-802, KR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Lëngje për pije nga perimet; Lëngje frutash; Lëngje të cilat përmbajne alojë; 

Shurup nga perimet për pije; Shurupe për pije; Pije nga perimet ose frutat e përpunuara; 

Nektar frutash jo alkoolik; Ujë gazuar; Pije jo alkoolike të cilat përmbajnë lëngje frutash; 

Ujë ineral; Pije perimesh; Lëngje nga aloe vera   
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(111)  20331 

(151)  16/03/2017 

(181)  27/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1010 

(591)  Ngjyrë  e kaltër, roze, e zezë, e bardhë 

(732)  Друштво за трговија, услуги и 

производство  СУПЕР МОДЕ ШОЕС 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. 

Прохор Пчињски бр.14, Скопје, Чаир, 

1000 Скопје, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime lëkure, mallra të bëra nga lëkura, imitim lëkure ose materiale 

sintetike, do me thënë, çanta dore, portofola, çanta udhëtimi, bagazhe, valixhe, çanta 

kozmetike, çanta për veshje; lëkurë kafshësh, gëzofë; bagazhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhik, parzmore dhe shala   

25   Artikuj për veshje, veshje lëkure, xhaketa, kapela, këmisha, kravata, pantallona, 

kapotë, triko, funde, pulovër, çorape, çorape femrash, veshje të ngjeshura, dorëza, rripa, 

shalle, xhinse, veshje të brendshme, veshje nate, pizhame; brez për veshje; rrobë banje; 

mbajtëse (mbërtheska); beretë; gëzof për duar; gëzof për veshë; veshje qafe; kravata qafe; 

kravata flutur; hula hope; shami koke; bandan; nën këmisha; trikotazh (veshje); xhybe; 

xhup me kapuç; shalle; kominoshe; gjunjakë; kostume; uniforma; jelek; të brendshme 

femrash; veshje për gjimnastikë; kostume noti, veshje plazhi, veshje noti; veshje sporti; 

veshje fëmijësh; dorashka; këpucë, çizme për sporte, këpucë ose sandale të bëra nga bima 

esparto, sandale, këpucë , këpucë druri, papuçe   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash, të bërit bashkë 

për dobi të tjerëve, të çantave të dorës, portofolave, çantave të udhëtimit, bagazheve, 

valixheve, çantave kozmetike, çantave për veshje; veshjes, veshmbathjeve, mbulesave të 

kokës (duke përjashtuar transportin për ato), këpucë, çizme për sporte, këpucë ose sandale 

të bëra nga bima esparto, sandale, këpucë , këpucë druri, papuçe, duke ju mundësuar 

blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë ato mallra   

 

 

 

(111)  20330 

(151)  16/03/2017 

(181)  27/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1011 

(591)  Ngjyrë roze, e zezë, e bardhë 

(732)  Друштво за трговија, услуги и 

производство  СУПЕР МОДЕ ШОЕС 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. 

Прохор Пчињски бр.14, Скопје, Чаир, 

1000 Скопје, MK 

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

(540)   
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime lëkure, mallra të bëra nga lëkura, imitim lëkure ose materiale 

sintetike, do me thënë, çanta dore, portofola, çanta udhëtimi, bagazhe, valixhe, çanta 

kozmetike, çanta për veshje; lëkurë kafshësh, gëzofë; bagazhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhik, parzmore dhe shala                                                

25   Artikuj për veshje, veshje lëkure, xhaketa, kapela, këmisha, kravata, pantallona, 

kapotë, triko, funde, pulovër, çorape, çorape femrash, veshje të ngjeshura, dorëza, rripa, 

shalle, xhinse, veshje të brendshme, veshje nate, pizhame; brez për veshje; rrobë banje; 

mbajtëse (mbërtheska); beretë; gëzof për duar; gëzof për veshë; veshje qafe; kravata qafe; 

kravata flutur; hula hope; shami koke; bandan; nën këmisha; trikotazh (veshje); xhybe; 

xhup me kapuç; shalle; kominoshe; gjunjakë; kostume; uniforma; jelek; të brendshme 

femrash; veshje për gjimnastikë; kostume noti, veshje plazhi, veshje noti; veshje sporti; 

veshje fëmijësh; dorashka; këpucë, çizme për sporte, këpucë ose sandale të bëra nga bima 

esparto, sandale, këpucë , këpucë druri, papuçe   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash, të bërit bashkë 

për dobi të tjerëve, të çantave të dorës, portofolave, çantave të udhëtimit, bagazheve, 

valixheve, çantave kozmetike, çantave për veshje; veshjes, veshmbathjeve, mbulesave të 

kokës (duke përjashtuar transportin për ato), këpucë, çizme për sporte, këpucë ose sandale 

të bëra nga bima esparto, sandale, këpucë , këpucë druri, papuçe, duke ju mundësuar 

blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë ato mallra   

 

 

 

(111)  20103 

(151)  22/02/2017 

(181)  27/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1012 

(732)  Mimozë  Musliu Rr.Mehmet  Gradica, 

lamela 12/7, KS 

(740)  Mimozë  Musliu Rr.Mehmet  Gradica, 

lamela 12/7 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 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   

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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(111)  20104 

(151)  22/02/2017 

(181)  27/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1013 

(732)  DISEÑO Y FANTASIA, S.L. Carril 

de Guetara, 38 Plg. Aerogolf 29004 Málaga 

(MÁLAGA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   “Rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë”   

29   “Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë 

të përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrellat 

për shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamgjikë, mallëra për 

shalëbërës dhe sarac”   

35   “Shitje komerciale me pakicë, shitje me shumicë dhe shitje përmes kompjuterëve me 

rrjete global për shitjen e veshjeve, veshjeve të brendshme, pixhama, të brendshme për gra 

(jelekë), çorape, çorape të gjata të brendshme, mbathje për këmbë, aksesorë, veshje që 

mund të përshtaten/montohen”   

 

 

 

(111)  20105 

(151)  22/02/2017 

(181)  28/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1014 

(732)  Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA) FIFA-Strasse 20 8044 

Zürich, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike; sapunët; preparate kozmetike për banjë; pudra për trup, 

fytyrë, kozmetikë dhe banjë; parfume; losione para dhe pas rrojes; krem rroje; shampone, 

permiresuesit (balsamet); pastë dhëmbësh; shpërlarësit e gojës; shpërlarësit e dhëmbëve; 

rifreskuesit e gojës (frymëmarjes); kremra zbardhues të dhëmbëve; zbardhues dhëmbësh 

(shirita dhe xhel); tableta pastruese jo mjekësore për proteza; deodorantet dhe 

antiperspirantet per perdorim personal; kremra dore, kremra per këmbë, kremra ushqyes, 

kremra të lëkurës, maska per fytyrë; formula kunder rrudhjes; losione kunder plakjes dhe 

hidratues; vajra për kujdes të lëkurës; xhele për kujdes të lëkurës; preparate për pastrimin e 

lëkurës për fytyrë dhe trup; losione mbrojtëse nga dielli dhe kremra për mbrojtje nga dielli; 
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spreje për trup për qëllime kozmetike; shampone per fëmijë; vajra per fëmijë; losione per 

fëmijë; shperlarese per trupin e fëmijëve; pudra per fëmijë; pelhura te impregnuara per 

fëmijë; pelena për fëmijë; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; topa pambuku për 

qëllime kozmetike; ngjyra per fytyre; losione per floke; preparate per makijazh, preparate 

per heqjen e makijazhit; rimel, maskara; vijezues per sy; puder per ngjyrim te fytyres dhe 

korrektues (kozmetike), puder per fytyre, lapsa kozmetik; transfere decorative per qellime 

kozmetike; preparate per kujdes te buzeve; shkelqyes per buze; pomada per buze; 

buzëkuqë; vijezues per buze; preparatet per pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje per 

perdorim shtepiak; deterxhent per larje; deterxhent sintetik per perdorim shtepiak; ngjyrat 

per kepuce dhe dyllerat; agjentet shkelqyes per ruajtje te lekures, dyllerat per lekure, krem 

per lekure, pastat per shkelqim te lekures   

4   Vajerat industriale dhe yndyrnat (lubrifikuese); lubrifikantet; vajerat dhe yndyrnat 

lubrifikuese; vaji motorik dhe karburantet; gazolina; gaze të lëngshëm të naftës; naftë e 

papërpunuar apo e rafinuar; vaj nafte; naftë karburant; gaz karburant; mazut; bio karburant; 

gaz natyror; shtesat jo-kimike per karburanet e motoreve; lubrifikantet dhe rreshirat; 

qirinjte; dyllerat   

5   Produkte farmaceutike; kremera, balsame dhe spreje per trajtimin e dhembjeve 

reumatike, ndrydhjes se muskujve, mavijosjeve; dylli dentar; produkte mjekësore 

higjienike; ilaçe për kujdes te syve; çaj medicinal; aditivë ushqimore për qëllime mjekësore 

ose aditivë ushqimore për qëllime dietetike; ushqim për bebe; produkte me vitamina, 

produkte me minerale, pije te pasuruara me shtim te vitaminave për përdorim mjekësor; 

pelena te foshnjave; perzierje ushqyese për përdorim si një zëvendësues i ushqimit; 

produkte për pastrimin dhe aromatizimin e ajrit; aromatizues per automjete; fasho ngjitëse, 

fasho të lëngshme për plagët e kercirit, fasho per plagë për shtëpi apo përdorim personal; 

kremera, xhele, lëngje dhe spreje te ndihmës së parë, për trajtimin e plagëve, djegieve, 

flluskave, kruarjes dhe djegies nga dielli, dhe trajtimet antiseptike dhe mikrobike; kuti per 

ndihmen e pare te mbushura; pomade per trajtimin e skuqjeve nga pelenat; pomada per 

kujdes të lëkurës; ngjitëse për përdorim në stomatologji; produkte farmaceutike kunder 

dhimbjes, per sinus, alergji dhe trajtime kunder skuqjes; pilula dhe tableta per fjetje; 

preparate per trajtimin e kolles; preparate per trajtimin e ftohjes; medikamente kunder 

barkeqitjes; produkte orale per kujdesin dhe sherimin e infeksioneve mykotike; preparate 

farmaceutike per trajtimin e semundjeve te stomakut dhe semundjeve digjestive; preparate 

per trajtimin e vjelljes gjate udhetimit; preparatet jo-mjekësore të trajtimit me avull; 

suplemente kalciumi ne forme te camcakizit te forte; tampona sanitare, brekë dhe peceta 

sanitare; produkte personale per vajosje; preparate per trajtimin e menopauzes; peceta per 

ushqim me gji; pika per sy, lëngje per  lentet e kontaktit; shirita mjekësore të testimit të 

gjakut; preparate per trajtimin e migrenes; medikamente per trajtimin e akneve; preparate 

me antibiotike; dezinfektante per sterilizim; suplemente ushqimore, suplemente dietike te 

bëra nga mielli, ekstrakte bimore, drithëra, oriz, tapiokë, sagu, duke përfshirë edhe ato të 

cilat përmbajnë vitamina, minerale, acidet yndyrore esenciale dhe elementët gjurmë, përveç 

atyre për përdorim mjekësor; produktet me vitamina (jo për përdorim mjekësor)   

6   Mbajtese dekorative per celesa dhe zinxhire nga metali; figurina; ornamente; statuja, 

statueta, skulptura dhe trofe; shenja nga metali per automjete; kuti te fiksuara metalike per 

peceta ose peshqir kuzhine; të gjitha të bëra nga metale të zakonshme ose të alizheve të 

tyre; targat e automjeteve nga metalet; mbulues metalik te stampuar per qellime 

koleksionimi (pogs)   
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9   Syzet, syzet per diell, syzet per not dhe zhytje, kutite dhe kordonet dhe zinxhiret per 

syze dhe syze dielli; dylbite; magnetet dhe magnetet dekorative; kompaset drejtues; bateri 

të automobilave; grupe te instrumenteve elektronike; kapake per termostate dhe radiatore; 

sisteme per mbylljen e deres nga largesia; audio sisteme Hi-Fi dhe komponentet; aparatet 

per regjistrim, transmetim, editim, miksim dhe riprodhim te zerit apo/edhe imazheve; 

radiot; televizioni; ekranet e sheshta; ekranet e lengshme kristaline; ekranet me definim te 

larte dhe plazma; sistemet e kinemave shtepiake; video regjistruesit; CD plejeret, CD 

plejeret portativ; DVD plejeret; MP3 plejeret; aparatet per leximin e muzikes dixhitale; 

kasetofonet, kasetofonet portativ; mini-disk plejeret; radiot portabel; altoparlantet; kufjet 

me vendosje ne koke; kufjet; mikrofonet; kontrollet nga larg, kontrolli i zerit me ane te 

kontrollit nga larg; aparatet e navigimit; asistenti personal dixhital (PDA); kompjuteret; 

kompjuteret tablet;,data procesoret; tastiera kompjuteri; monitoret per kompjuter; modemet; 

cantat per kompjuter; mouse per kompjuter; taste per mouse kompjuteri; perkthyes xhepi 

elktronik; makina diktuese; fletoret elektronike dhe agjendat; skaneret; printeret; makinat 

fotokopjuese; makinat per percimin e faksit; telefonet, aparatet per pergjigje telefonike; 

telefona mobil; smart fonat, video telefonet; mbeshtjellesit (kellefet) per telefona mobil; 

pajisjet per perdorim pa duar te telefonave mobil; degjuest per vesh dhe pajisjet per 

vendosje ne koke per telefona mobil; tastiera per telefona mobil; spango per telefona mobil; 

canta speciale per telefona mobil; telefona mobil me kamera dhe videokamera te integruara; 

makinat kalkuluese; makinat per karta krediti; makinat per shkembim parash; bankomatet; 

video kamerat, kamkorderet; pajisjet fotografike, kamerat (kamerat filmike), projektoret; 

filma te ekspozuar; sllajdet fotografike; blic per aparat fotografik, kamera dhe cantat per 

aksesoret e kamerave dhe spango; baterite; makinat dhe programet per karaoke; disqe per 

video lojera; tastet kontrollues te lojerave qe aktivizohen me ze ose qe operohen me dore 

dhe kontrolluesit e lojerave; softvere te lojerave kompjuterike te para-regjistruara ose te 

shkarkuara; programe kompjuterike dhe databaza; bartesit magnetik, numerik apo analog 

per regjistrim te zerit dhe pamjeve; video disqet, video shirita, shiritat magnetik, disqet 

magnetike, DVD, floppy disqet, disqet optike, disqet kompakt, mini-disqet, CD ROM-et, te 

gjitha te siperpemendurat te jene blank apo te para-regjistruar me muzike, ze apo pamje (te 

cilat mund te jene animuara); hologramet; mikrocipet apo kartat magnetike (te koduara) 

përfshirë vauçera dhuratë; adapteret e memories (pajisje kompjuterike); kartat e memories; 

skedat e memories (flash) (blanko ose te para-regjistruara); kartat mikrocip; kartat e kreditit 

mikrocip apo magnetike, kartat telefonike mikrocip apo magnetike, karta mikrocip apo 

magnetike per bankomatet dhe aparatet per shkembim parash; kartat e parapaguara 

mikrocip apo magnetike per telefona mobil; kartat udhetuese dhe argetuese mikrocip apo 

magnetike, kartat e debitit dhe ceku i garantuar me mikrocip apo magnetik; kartat e kreditit 

nga plastika; alarm sigurie; cilindra te eres për treguar drejtimin e erës; qeliza dhe panele 

solare per gjenerim elektriciteti; instrumente matese; aparatet matese te distances; pajisjet 

treguese dhe per matje te shpejtesise; sensor per presion te gomave, valvula per presion 

gome; publikime elektronike te shkarkueshme; hartat elektronike te shkarkueshme; audio 

marresit; audio amplifikatoret; tubat televiziv; tubat katodik; softvere dhe hardvere 

kompjuterike, perfshire dhe kutite set top qe mund te konvertojne, furnizojne, pranojne dhe 

transmetojne te dhena audio dhe video; disk drajveret; gjysem perques; gjysem perques te 

paketuar; qarqe te integruara qe permbajne program per procesim te te dhenave audio, 

video apo kompjuterike; baterite e rikarikueshme; procesoret dhe konvertoret e te dhenave 

audio dhe video; kabllo per transmetim te te dhenave;  kaska mbrojtese; byzylyke 
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identifikues me kodim magnetik; bileta elektronike, te koduara; biletat ne forme te kartave 

magnetike; lente kontakti, enë për pastrimin dhe ruajtjen e lenteve te kontaktit   

12   Bicikletat, motocikletat, skuteret motociklik, automobilat, kamionet, maunet, 

karavanet, autobuset, makinat frigoriferike; aeroplanet; anijet; balonet me ajer te ngrohte, 

anijet ajrore; gomat, tuba te brendshem per goma, njesi gome per perdorim ne rregullimin e 

gomave, materiali dhe pajisja per riparimin e gomave dhe tubave te brendshem, arrnat 

ngjitese nga goma per riparim gome dhe tubave te brendshem, valvulat per goma, aparatet 

per fryrje te gomes, pajisjet kunder rreshqitjes per goma veturash, posacerisht thumbat dhe 

zinxhiret per bore; rrotat, disqet e rrotave, shiritat per disqe rrotash, mbulesat per kofano, 

mbulesat e gomave, aliazhet per rrota; aksesoret per automobila, ne vecanti mbrojtesit nga 

dielli, bagazh tavani, bagazh per ski, bagazh per bicikleta, mbulesa per karrige dhe jasteke; 

mbulesa per automjete (pajisje automjetesh); mburoja per dritat e perparme; mbulues per 

dritat e pasme; kulme levizese te makinave; spojlere; dritare per kulmet e makinave; 

mburoja per makina; airbag; drita per mjegull; timone; korniza per targa; targa; sisteme 

sigurie per makina; jasteke per rripat e sigurise; mbulues per pasqyret anesore; Qilima, 

sixhade, rrogoza (gjithashtu per makina); fshirese pluhuri per automjetet; kuti veglash; 

karroce femijesh, rreth endacak, ulese per foshnje apo femije; motoret per makina tokesore   

14   Stolite; gjerdane; gurë të çmuar; kristalet dhe guret e cmueshem; oret; oret e dores; 

rrypat per ore; oret; oret e murit; kronografe; kronometra; kellef per ore, pendulume; 

medaljonet, varese; broshet; byzylyket, byzylyket nga lekura; karfica (stoli); karfica (stoli) 

gjate shkembimeve te ekipeve dhe lojtareve; mbajteset dhe karficat per kollare; mansheta; 

medale; medale komemorative  nga metali i cmuar; medalione, pllaka komemorative, trofe, 

statuja dhe skulptura; karfica decorative per kapele, te gjitha nga metali i cmuar; mbajtese 

celesash dekorative; monedha; medale dhe shenja per veshje nga metali i cmuesheml; 

mbajtese celesash decorative; medalione jo nga metali i cmuar; koleksionuesit e shenjave te 

stampuara metalike per kapele (pogs), te gjitha te bera nga metali i cmuar   

16   Kapeset e parave per mbajtjen parave; mbulesat nga letra per tavoline; shamite nga 

letra; canta nga letra; letra ftese; kartolina; mbeshtjelles per dhurata; shtesat per tavoline, 

mbulesat e karrigeve dhe te tavolines nga letra; cantat per mbeturina nga letra apo plastika; 

mbeshtjellesit e ushqimit; filteret per kafe; shiritat (jo nga tekstili); peshqiret nga letra; 

peshqiret e njome nga letra; leter higjienike; leter per heqjen e toaletit nga letra; shamia te 

vendosura ne kuti; shami nga letra; furnizime per zyre dhe shkolle (pervec pasjisjeve); 

makinat e shkrimit; leter per makine shkrimi, kopjimi dhe shkrimi (artikuj per zyre); zarf; 

njesi te shenjuara nga letra; blloqe letrash; notebooks; nejsi shkrimi; lidhesa; kuti arkivuese; 

mbajtese dokumentash (ne forme menge); kellef librash; shenjues librash; litografi, piktura 

(ne kornize ose jo); njesi ngjyresose, libra per ngjyra; libra vizatimi dhe per aktivitete; leter 

luminoze; leter adezive per shenime; leter per krepe; leter per shami; letër per transferimin 

e nxehtësisë; leter sensitive ndaj nxehtesise, kapese; shenjues nga letra; varese e letrës; 

instrumente shkrimi; lapsa te thjeshte; stilolapsa; lapsa me ngjyre; set lapsash; sets 

stilolapsash; lapsa poroz; lapsa me ngjyra; markeret me shtrirje te gjere; boje, njesi boje, 

vula gome; kuti per ngjyra; lapsa me ngjyra dhe per ngjyrosje; shkumes; dekorime per lapsa 

dhe stilolapsa (artikuj per zyra); blloqet printuese; magazinat; gazatat; librat dhe revistat, 

posacerisht ato qe kane te bejne me atletet apo ngjarje sportive; materialet e printuar per 

mesimdhenie; skedat (per marrje rezultati); programet per evente; albumet per evente; 

albumet fotografike; librat autografie; librat per adresa; ditaret; organizuesit personal; 

hartat; biletat hyrese; bileta ajrore dhe bileta kaluese; ceku (cheques); tabelat orare te 
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printuara; broshurat dhe pamfletat; stripat komik; kartat tregtare te kolektueshme; kartat per 

shkembime sportive; fotografite ngjitese; ngjitesit; albumet ngjites; kalendaret; posteret; 

fotografite; kartolinat; stampa; stampat postuese; stampat kommemorative; shenjat dhe 

panot reklamuese dhe materialet nga letra apo kartoni; dekalet; rekuizitat per zyre (pervec 

mobiljeve); lengjet korrektuese; fshiresit nga goma; mprehese per lapsa; mbajtese per mjete 

shkrimi; mbajteset e letres; maje per vizatim; roleret; shirit ngjites per zyre, dispenseret per 

shirit ngjites; kapeset; shabllone; mbajtese dokumentash; tabela montuese; mbajteset per 

shenime; fundore per libra; telefona, bankomat (ATM), udhetim dhe argetim, cek i 

garantuar dhe karta debiti te bera nga letra apo kartoni, karta kredit (jo te koduara) nga letra 

dhe kartoni; leter shenim per valixhe; kellef per pasaporta. 

18 Lekura dhe imitimet e lekures; kordona lekure; cadra; parasolet; canta sportive (te 

ndryshme nga ato te pershtatura per produktet per te cilat jane dizajnuar); canta per kohe te 

lire; canta udhetimi; canta shpine; çanta ngarkesë; canta shkolle; canta mesi; canta dore; 

canta lekure; canta ne forme topi nga lekura; canta plazhi; canta rrobash per udhetim; 

valixhet; Shirita për valixhet; çanta per udhetim; canta udhetimi; valixhe nga lekura; canta 

per dokumente; canta makijazhi (bosh); canta tualeti; canta per celesa nga lekura; canta per 

karta biznesi;canta per dokumente personale; mbajtese per kafshe shtepiake, qafore per 

kashe shtepiake; zinixhir per kafshe   

20   Pasqyrat; statujat suvenir, statueta, figurinat, ornamentet, trofete nga druri, dylli, 

plastelina apo plastika; shenjat identifikuese, byzylyke   dhe kartat celes (jo te koduara), te 

gjitha nga plastika; jastëk; thase per fjetje; mobilje; ulese dhe karrige per perdorim te 

brendshem apo te jashtem; rafte librash; rafte (mobilje); panele ose display stenda per 

shitje; kuti per leter higjienike te fiksuara (jo nga metali); vareset e rrobave; tharese per 

perdorim personal; objekte te fryeshme nga plastika; shenjat reklamuese dhe panot nga 

plastika; mbajteset plastike; korniza per foto; targa (jo metalike); koleksionuesit e shenjave 

te stampuara plastike (pogs)   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës (jo elektrike); komplete portative per gatim 

për përdorim të jashtëm; shishe xhami (ene); lugë per përzierje (enë kuzhine); shtrydhese 

frutash (jo elektrike) per perdorim shtepiak; dërrasat për prerje per kuzhine; tabaka për 

qëllime shtëpiake; kova per akull; miksera; perzierse per koktele; ene per sheqer; 

mashtrapa, kriklla, kupa dhe gota, damixhane; pjata dhe enë, njesi per vendosjen e gotave, 

pjateza per filxhane, gota; enë per çaj; doreza izoluese per furre; dorashka shtëpiake; hapese 

tapash; hapese shishesh; shishe per pije; shishe vakum; ftohes jo elektrik per ushqim dhe 

pije; kuti per leter higjienike te fiksuara (jo metalike); furca dhe krehera per floke; brushat e 

dhëmbëve; pe për të pastruar dhëmbët; paisje per pastrimin e dhembeve me pe stimulatore 

interdental; statuja, skulptura, figurina, ornamented he trofe nga tera kota ose qelqi; shishe 

dekorative per qellime kozmetike; varese rrobash për tharje; shporta per mbeturina nga 

letra; kasat per ruajtjen e parave (jo metalike); pjata suvenire per tavoline; ene per ushqimin 

e kafsheve shtepiake; kafaze për kafshët shtepiake   

25   Rroba; këpucë; kapelë; bluzat; veshje e punuara me dore; puloveret, bluzat, veshjet e 

siperme; T-shirts; jeleke; kanatiere; fustanet; fundet; te brendshme; rrobat e notit, bikini; 

rroba noti dy pjeseshe; rrobat e banjës; pantallona të shkurtra; pantallona; triko; veshje per 

koke; kapelet; kapuce; shalle; shami per koke; breze për veshje; shalle; strehe kaskete; 

kapele me strehë; tuta; xhup; xhaketa; xhaketa sportive; xhaketa per stadiume; xhaketë 

sportive; veshje kundër shiut; mantelet; uniformat; kravata; rripa dekorativ per dore; shirita 

dekorativ per koke; doreza; përparëse; përparëse gjoksi (jo nga letra); pizhama; rroba per 
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loje per foshnje dhe te vegjel; thase per gjume per bebe (rroba); çorape dhe te brendshme; 

aski; rripa; shtrenguese; sandale, sandale me rripa shtrengues; këpucë atletike, domethënë 

këpucë për aktivitete sportive ne natyrë, këpucë per ngjitje, kepuce basketbolli, kepuce 

vrapimi – trajnimi, këpucë çiklizmi, kepuce sportive per aktivitete sportive brenda, kepuce 

klasike, kepuce per vrapim dhe per terene sportive e jasht tyre, shoshone, kepuce per futboll 

(per brenda dhe jashte), kepuce per futboll, këpucë kanavacë, këpucë tenisi, këpucë per 

sporte urbane, këpucë per lundrim, këpucë aerobie; veshje sportive, domethene bluza te 

siperme, kostume vrapimi, veshje sportive te thurura, pantallona sportive (tuta), bluza pa 

menge, duksa, tuta, bluza te stilit per futboll, bluza te stilit per ragbi, çorape, rroba per not, 

peshqir të cilësisë premium, corape dhe ngrohes te kembeve, tuta,  të brendshme 

funksionale, kanatiere, sytjena, geta, rripa dekorues per duar, shirita dekorues per koke, 

doreza, kostume per borë, xhaketa per borë, pantallona per bore   

28   Lojera dhe lodra; topa sportiv; lojra me tabele; tavolina per futboll ne tavoline; kukulla 

dhe kafshe te mbushura; vetura lodra; fjalekryqe; balona; lodra qe fryhen; letra per loje; 

konfeti; artikuj per gjimnastike dhe sport, pajisje te aplikueshme ne gjimnastike; pajisje 

futbolli, ne vecanti, topa futbolli, doreza, mbrojtese gjuri, mbrojtese berryli dhe mbrojtese 

krahu, mbrojtese te kercirit dhe porta futbolli; mure per porta futbolli; canta sportive dhe 

kontejnere te pershtatur per bartjen e artikujve sportiv; canta sportive me rrota; canta per 

pajisje; kapele loder (lodra); lojera elektronike qe mbahen ne dore te adaptuara vetem per 

perdorim me marresit e televizionit; video lojera; makina per video lojera, konsola per 

lojera; aparate per lojera elektronike per perdorim me dore  me ekrane likuide; lojera 

elektronike per perdorim me dore te ndryshme prej atyre qe jane te adaptuara vetem per 

perdorim me marresit e televizionit; kontrollues per lojera; timone per video lojera dhe 

shtrja per kercim per video lojera;  duar nga sfungjeri (lodra); robote loder per argetim; 

lojera arcade; modele replica te aeroplaneve; lodra per kafshet shtepiake; karta gervishtese; 

fluturake; patina rrotulluese; skutere (lodra); skejteborde   

30   Kafe; pije me baze kafeje; caj; kakao; sheqer; mjalte; melasa; tharm; kafe artificiale; 

miell; soja; pregaditje te bera nga dritherat; drithera; buke; pasta; embelsirat; biskotat; 

krakeret; karamelat; akullore; pjekurinat; pjekurinat nga cokollatat; cokolatat; orizi; fluska 

te thata nga dritherat; patatina misri; mustarda; uthulla; salcerat (erezat); melmesa; kripa; 

embelsues natyral dhe me kalori te vogel; pica; baza e picave; kore e picave; brumi i 

picave; hamburgere; sanduice; hot doge (sanduice); cizburger (sanduice); akullore (te forta 

ose te buta); pije me baze cajin; caji i ftoft; pije me baze cokollaten   

32   Pijet e buta; koncentratet, sirupet dhe pluhuri per berjen e pijeve te buta; uji mineral 

dhe i gazuar; pijet tjera jo-alkolike; pijet energjike, pijet izotonike, pijet hipertonike, pijet 

hipotonike; pijet dhe lengjet e frutave dhe perimeve; caji; kafeja; pije dietike; pije per 

sportiste; pije te frutave te ngrira, pije jo te ngrira dhe te aromatizuara jo te karbonizuara, jo 

alkoolike; pijet e pasuruara me vitamina shtese jo per qellime mjekesore; birrat; alet; birra 

jo-alkolike   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; sherbime te agjencise per punesim; 

sherbime per rekrutim te personelit; sherbime te agjencise per reklamim; sherbime 

reklamimi permes sponsoreve; sherbime reklamimi drejtperdrejte; sherbime informimi, 

keshillimi dhe konsultime qe kane te bejne me menaxhimin dhe administrimin e biznesit te 

siguruara ne menyre te drejteperdrejte ose permes internetit; sherbime reklamimi dhe 

promovimi; shperndarje e materialeve reklamuese dhe promovuese; sigurimi dhe dhënia me 

qira e hapësirës reklamuese dhe materialit publicitare; publikimi i materialeve dhe teksteve 
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publicitare; dhenie me qera e hapësirës reklamuese në hapesirat filmit; sherbimet 

reklamuese ne televizion dhe radio; reklamin ne forme te animimit; promovimi i ngjarjeve 

sportive ne domenin e futbollit; promovimi i mallrave dhe sherbimeve per palet e treta; 

hulumtimi i sponsorizimit te biznesit ne lidhje me me garat e futbollit; hartimi i reklamave 

për përdorim si veb faqe në internet ose në pajisje elektronike komunikimi vajrles; 

sigurimin e hapesires ne veb faqe permes internetit per reklamimin e mallerave dhe 

sherbimeve; sigurimin e tregut online per bleres dhe shites te mallrave dhe sherbimeve; 

sigurimin e sherbimeve online te akucioneve; hartimi i doracakeve për botimin në internet 

ose në pajisje elektronike komunikimi vajrles; shërbimet promovuese të marketingut; 

shërbimet e agjencisë për promovimin e mardhenieve me publikun dhe sport; shërbimet e 

studimit të tregut; shërbimet e hulumtimit të marketingut; shërbimet e sondazheve të 

opinionit publik; organizimi i ngjarjeve, ekspozitave, panaire dhe programeve argetuese për 

qëllime komerciale, promovuese dhe reklamuese; organizimi i publicitetit për ekspozita 

tregtare; shërbimet për menaxhimin e  bazës së të dhënave; hartimi i statistikave; sherbime 

ne fushen e mbledhjes se te dhenave dhe te statistikave si dhe te informative tjera per 

performancat ne sport; menaxhimin e biznesit dhe konsulence per organizim; shërbime 

konsulence biznesi; organizimi i garave promovuese; sigurimin e informacionit të biznesit; 

publicitet te ngjarjeve sportive ne domenin e futbollit; shërbime të shitjes me pakicë, duke 

përfshirë edhe shërbime online të shitjes me pakicë në lidhje me mallra të metaleve të 

zakonshme, makina dhe vegla makine, vegla dore dhe implemente, aparate dhe paisje 

optike dhe audio-vizuale dhe magnetike dhe elektrike/elektronike, aparate/paisje mjekesore, 

aparate/paisje per ndriçim, ngrohje, gatim, ftohje, tharje dhe ventilim; automjetet dhe 

aksesorët e tyre, mallra nga metale të çmuara, stoli dhe instrumente kronometrike, shenja 

dhe karfica, instrumente muzikore, malrra nga letra dhe kartoni, materialet e shtypura dhe 

leter shkrimi, bileta per ngjarje sportive, mallra nga lekura dhe imitim i lekures, valixhe, 

canta dhe mbajtes, ombrella, mallra shtepiake, mobilje, artikuj promocional dhe ne ekrane, 

mallrat e tekstilit, rroba dhe kapelë, këpucë, qëndisje, shirita, thurje dhe mallrat derivative, 

mbulesa te dyshemese/bazamentit, lodrat dhe gjësendet për lojë dhe artikuj sportive, 

ushqim dhe produkte ushqyese, pije te lehta dhe pije alkoolike, tretes, parafine, dyll, 

bitumen dhe vaj guri, karburante, vajra, lubrifikante, lengje te transmisionit, lengje te 

frenave, agjente kunder ngrirjes, ftohes, lengje per hidraulike, yndyrna, gasoline, nafte, 

gaz,, bio karburant, mbuluesit metalik te gomave, goma, mbulues gomash, struktura 

metalike per rrota; mbrojtese nga dielli per dritaret, bagazhet per kulm, bagazhet sportive, 

mbulesat e uleseve, mbulesat e automjeteve, patatina, patate te skuqura, qumesht,prudukte 

nga qumeshti per pirje, jogurt, ajke qumshti, produktet e qumështit, djathë, qumësht sojë 

(zëvendësues qumështi), lengje te lehta, ujera mineral dhe te gazuar, pije energjike, pije 

izotonike, pije dhe lengje nga frutat dhe perimet, birra, ale, birra jo alkoolike, kafe, caj, 

kakao, embelsira, biskota, kraker, sheqerka, akullore, pjekurinat; pjekurinat nga cokollatat, 

cokollata, patatina misri, mustarda; uthulla; salcerat (erezat); hamburger sanduiqe, 

cizburger sanduiqe, sanduiqe te mbushura me peshk, mish ose perime, sanduiqe hot dog,  

sherbimet e shitjes me konvenience ne dyqane ne kete klase perfshire edhe shitjen me 

pakice produkteve ushqimore dhe pijeve, shitje me pakicë dhe furnizim me ushqime dhe 

pijeve me ane te makinave shitëse; duke u mundësuar klientëve në menyre te  përshtatshme 

për te parë dhe blerë mallra nëpërmjet një dyqani me pakicë ose nëpërmjet internetit ose 

përmes pajisjeve të komunikimit elektronik vajrles; shërbimet e administrimit të biznesit 

për përpunimin e shitjeve të bëra në internet ose në pajisje të komunikimit elektronik 
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vajrles; promovimin e shitjes, përkatësisht ofrimin e programeve te avancuara për 

konsumatorët; shërbimet per promovimin e shitjes se biletave; sherbime te drejta per 

konsumatore dhe shërbimet e klubit të konsumatorëve për qëllime komerciale, promovuese 

dhe/ose reklamuese; shperndarje e kartave te koduara te anetaresise se rregullt te cilat 

permbajne te dhena personale per kontroll te hyrjes ne stadiume sportive; arkivimin e të 

dhënave në një bazë të dhënash qendrore, përkatësisht për imazhet levizese dhe te atyre 

fikse   

36   Sigurim; shërbimet financiare; shërbimet monetare; shërbimet e pasurive të 

patundshme; Leshimi dhe manaxhimi i kartave te kreditit dhe ceceve te udhetimit; 

shërbimet financiare; shërbimet bankare; shërbimet per kreditim dhe investim; shërbimet e 

sigurimit mbeshtetje financiare te ngjarjeve sportive; hulumtimi i sponsorizimit financiar ne 

lidhje me kompeticionet ne futboll; konsulence për pasurite e patundshme; shërbimet për 

menaxhimin e pasurive të patundshme; sigurimin e informative online qe kane te bejne me 

sherbimet financiare, bankare, sigurim dhe investim; shërbimet bankare në internet; 

shërbimet e pagesave të ofruara nëpërmjet aparateve dhe pajisjeve te telekomunikacionit 

vajrles; kartë krediti, debit kartele dhe sherbimet e kontrollimit elektronik te transaksioneve 

te procesuara; shërbimet bankare me pakicë, përkatësisht për shërbimet që lidhen me 

kreditim dhe lizing, hipotekë në shtëpi, kapital në shtëpi, kredi personale dhe të arsimit si 

dhe linjat e kreditit, kreditë e korporatave dhe komerciale dhe sherbimet e faktoringut, 

kreditim të pasurive të patundshme, financimi per pajisjet dhe lizing,  hipoteka dhe kredi 

servisim dhe sindikata, financimi i automobilave dhe lizing, produktet derivative te normes 

se interesit, sherbimet e shkembimit me valute vendase dhe te huaj, depozite biznesi, 

mbikqyrje e sigurte e biznesit, letra te kredisë dhe dokumente të kredisë, sherbimet e 

provizionit dhe tregtare, menaxhim i aseteve, valuta te veshtira, fatura, dhe instrumente 

sigurie   

37   Shërbimet e stacioneve të shërbimit, përkatësisht, pastrim, lubrifikim, mirëmbajtja dhe 

riparimi i automjeteve; trajtim anti-ndryshk për automjetet, motorët dhe makinerite; 

mirëmbajtja dhe riparimi i aeroplaneve dhe rimorkiove, larje, lustrim, grasatim, lubrifikim; 

larje automjeti; mirembajtje dhe riparim i gomave te automjeteve; ri-montim dhe riparim i 

gomave te automjeteve; instalimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve të komunikimit elektronike 

vajrles (hardvere); instalime kompjuteri dhe riparime; sherbime per ndertimin e ndertesave; 

konstruktimi, berja dhe mirembajtja e fushave sportive te bera nga bari artificial ose 

natyral; ndërtim, ndërtim dhe mirëmbajtje termocentrali; ndërtim dhe mirëmbajtje te 

gazesjellesit; eksploatim i fushave te naftes dhe gazit; instalimin e strukturave për 

prodhimin e vajit papërpunuar; instalimi i aparateve të prodhimit të naftës; instalimin e 

sistemeve të energjisë diellore; instalimin e sistemeve të energjisë së erës; instalimin e 

sistemeve të hidrocentraleve; shërbimet e nxjerrjes minerare   

38   Sherbimet e telekomunikacionit; komunikim me ane te telefoneve dhe telefoneve 

mobil; sherbime te komunikimit elektronik me telefone; komunikim me ane te radios; 

komunikim me faks; njoftime me radio; komunikim me telekonference; transmetimi 

televiziv; transmetimi me radio; sherbimet e agjensive te lajmeve dhe shtypit; dhënien me 

qira te seteve te telefonit, faksit dhe pajisjeve të tjera të komunikimit; transmetimi i veb 

faqes komerciale ne internet ose ne pajisje te komunikimit elektronik vajrles; sherbimet e 

programimit dhe transmetimit radio dhe televizon te siguruara permes satelitit, kabllos ose 

rrjeteve vajrles; mesazhe elektronike; sigurimi i qasjes ne blogje, chatroom, tabela 

lajmerimi ose sherbime shqyrtimi; sigurimin e chat room online dhe tabelave te lajmerimit 
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per transmetimin e mesazheve, komenteve dhe permbajtjen e multimediave ne mesin e 

perdoruesve te rrjeteve sociale; sigurimin e akcesit ne veb faqe qe permbajne harta, 

informata ne lidhje me drejtimet e vozitjes dhe lokacionet e bizneseve; bartje te mesazheve 

dhe imazheve permes kompjuterit; sherbime per sigurimin e aksesit ne shtepi dhe zyre per 

blerje dhe porositje permes kompjuterit, rrjet kompjuterik global dhe/ose teknologji 

interaktive komunikimi; telekomunikim i informative (perfshire veb faqet), programe 

kompjuterike dhe te dhena te tjera; sherbimet e postes elektronike; sigurimin e informatave 

online nga baza e te dhenave te kompjuterit ose nga interneti, qe ka te beje me sport ose 

ngjarje sportive; sigurimin e lidhjeve te telekomunikimit me internet dhe databaza; 

sigurimin e qasjes ne veb faqe muzikore digjitale ne internet ose ne pajisje komunikimi 

elektronike vajrles; transmetimi i programeve radio dhe televizive qe kane te bejne me 

sport dhe ngjarje sportive; sigurimi i lidhjeve ne instalimet kompjuterike (sherbime 

telekomunikimi); sigurimi i qasjes ne kompjuter qendrore dhe ne bazen e te dhenave te 

kompjuterit (sherbimet IT);sigurimi i qasjes ne internet permes rrjetit global kompjuterik 

ose permes pajisjeve elektronike te komunikimit vajrles (sherbimi IT per transmetimin e 

video dhe audio materialeve nga interneti); sherbimet e transmetimit audio dhe televiziv; 

sigurimi i qasjes ne makinat kerkuese ne internet   

39   Shërbimet e agjencive te udhëtimit, përkatësisht, marrëveshje të udhëtimit dhe 

rezervime; sherbime rezervimi per bileta udhetimi dhe informata udhetimi dhe sherbime 

per shitjen e biletave te udhetimit; sherbime te transportit me aeroplan, tren, anije, autobuse 

dhe kombibuse; sherbime te transportit ajror duke perfshire programme te shpeshta bonusi 

per fluturime; sherbimet per turne me varke; sherbime operuese per turne; sherbimet e 

dhenies me qera te automjeteve; dhenia me qera te parkingjeve; sherbimet e taksive; 

shërbimet e transportit të mallrave; transportimi i mallrave me automjete, kamion, 

hekurudha, anije dhe aeroplan; paketimi i mallrave; transporti dhe shperndarja e mallrave, 

ne vecanti i dokumenteve, paketave, pakove dhe letrave; sherbimet shperndarese postare, 

nderlidhese dhe derguese, në veçanti, shpërndarjen e gazetave, revistave dhe librave; 

Shërbimet e deponimit; shpërndarjes së ujit, ngrohjes, gazit, naftës apo energjisë elektrike; 

shperndarja (transporti) i filmave dhe incizimeve te zerit dhe imazheve; shperndarja 

(transporti) i biletave; sherbimet e navigimit GPS; shperndarje (transport), furnizim dhe 

deponim te naftes, vajit, karburantit, gazit, lubrifikanteve, tretesve, parafines, dyllit dhe 

bitumenit; transmetim, shperndarje te elektricitetit; transport te naftes ose gazit permes 

tubave; transportimi dhe deponimi i mbeturinave; shërbime profesionale konsulence në 

lidhje me shpërndarjen e energjisë dhe energjisë elektrike   

40   Perpunimi i filmave kinematografik; zgjerim i fotografive, shtypjen e fotografive, 

dhenie me qera e makinave dhe instrumenteve per zhvillimin, shtypjen, zgjerimin ose 

perfundimin e fotografive; sherbime te shtypjes; sherbimet e deponimit te mbeturinave 

(trajtimi); sherbimet e menaxhimit te mbeturinave (reciklimi); sherbime te rrobaqepesit 

(rroba); rafinimi i naftës; sherbime te rafinimit; sherbime per trajtimin e vajit dhe 

lubrifikanteve te perdorur; gjenerim i gazit dhe elektricitetit; perpunimi i naftes dhe gazit; 

perpunimi i gazit natyral; perpunimi i karburanteve; perpunimi dhe rafinimi i substancave 

organike; prodhimi i energjise; prodhimin me porosi të llojeve të ndryshme të lëngjeve të 

frenave, lëngjet kunder ngrirjes, vajrave motorike, yndyrnave, parafines dhe nënprodukte të 

tyre dhe derivatet e ndryshme të naftës për të tjerët; shërbime profesionale konsulence në 

lidhje me gjenerimin e energjisë dhe energjisë elektrike   

41   Edukimi; trajnimi; sigurimi i kurseve trajnuese; argetimi; sherbimet argetuese te 
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ofruara në ose në lidhje me ngjarjet sportive; sherbimet argetuese ne forme te pamjeve 

publike te ngjarjeve sportive; ofrimi i aktiviteteve sportive dhe kulturore; organizimi i 

ngjarjeve dhe aktiviteteve sportive dhe kulturore; organizimi i llotarise dhe 

kompeticioneve; organizimi i ngjarjeve dhe kompeticioneve sportive ne fushen e futbollit; 

ofrimi i lehtesive sportive; sherbimet e parqeve argetuese; sherbime te klubeve per shendet 

dhe ushtrime; sherbime te dhenies me qera te video pajisjeve; produksioni, prezantimi, 

publikimi dhe/ose dhenia me qera e filmave, regjistrime te zerit dhe video regjistrime; 

publikim dhe/ose dhenie me qera produkteve interaktive argetuese dhe edukative, 

perkatesisht filma, libra, kompakt disqe, DVD, mini disqe, CD-ROMe; publikime te 

statistikave dhe te tjera informatave per performancat sportive; raportime radio dhe 

televizive te ngjarjeve sportive; shërbime te  prodhimit dhe redaktimi për programet e 

radios dhe televizionit; sherbimet fotografike; sherbimet e prodhimit te fotografise, zerit 

dhe videoregjistrimit; prodhim te filmave te animuar; prodhim te   programeve te animuara 

televizive; sherbimet per rezervime per ngjarje argetuese dhe sportive; sherbimet per 

rezervim bilete per ngjarje argetuese dhe sportive; sherbimet e agjencive per bileta ne sport; 

orari i ngjarjeve sportive; regjistrimi i ngjarjeve sportive; organizimi i garave te bukurise; 

argetim interaktiv; shërbimet e lojërave të fatit; ofrimin e shërbimeve te lotarise; sherbimet 

e lojerave online; ofrimin e argetimit online ne forme te turneve te lojerave; organizimin e 

kompeticioneve te lojerave kompjuterike perfshire edhe kompeticionet te lojerave online; 

informata qe kane te bejne me argetim ose edukim, ofrimin online nga baza e te dhenave te 

kompjuterit ose nga interneti ose ne pajisje te komunikimit elektronik vajrles; sherbime te 

lojerave elektronike ofruar me ane te internetit ose me pajisje te komunikimit elektronik 

vajrles (argetim); publikimi i librave; publikimi i librave elektronike dhe revista online; 

sherbime te argetimit ne forme te chatroom ne internet ose ne pajisje te komunikimit 

elektronik vajrles; sherbime argetimi ne forme te performancave kinematografike; sherbime 

perkthimi; sherbime interpretuese; ofrimi i infrastruktures argetuese, perkatesisht, dhomat 

VIP te ndenjes dhe kutit sky si në dhe jashtë objekteve sportive për qëllime argëtuese; 

shërbimet e mikpritjes, përkatësisht shërbimet e pritjes per klientët, duke përfshirë 

sigurimin e biletave për ngjarje sportive apo argëtuese    

42   Lizing te pajisjeve kompjuterike dhe programeve kompjuterike; shërbime këshilluese 

per kompjuter; procesim te të dhënave (programim); shërbime të projektimit te programeve 

kompjuterike; krijim, projektim, përpilim dhe mirëmbajtje te faqeve te internetit apo 

faqeve; dizajnimin e faqeve te internetit apo faqeve në pajisje pa tel te komunikimit 

elektronik; krijim, dhe mirëmbajtje te faqeve te internetit; instalim dhe mirëmbajtje te 

programeve kompjuterike; krijim dhe mirëmbajtje te rrjeteve pa tel të komunikimit 

elektronik; përpilim te faqeve të internetit në rrjetet kompjuterike (sidomos në internet), ose 

në komunikim elektronik pa tel; futja e faqeve te internetit në internet apo në komunikim 

elektronik pa tel; hosting te faqeve te internetit në internet apo në pajisje pa tel te 

komunikimit elektronik; ofrimin e programeve kompjuterike; sigurimin e mjeteve te 

kërkimit për internet; programe kompjuterike jo te shkarkueshme për të i mundësuar 

përdoruesve të krijojnë dhe të ndajnë tekst, dokumente, imazhe, foto, video, harta dhe harta 

rrugore; zhvillim te shërbimeve kompjuterike, pra, duke krijuar komunitete virtuale për 

përdoruesit që të organizojnë grupe dhe ngjarje, të marrin pjesë në diskutime, dhe të 

angazhohen në rrjete sociale, te biznesit dhe të komunitetit; hosting te faqeve te internetit 

në internet që lejon të tjerët që të organizojë dhe të kryejë takime, ngjarje dhe diskutime 

interaktive nëpërmjet rrjeteve të komunikimit; shërbimet e ofrimit te shërbimit të aplikimit 
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(OSHA), domethënë, hosting per aplikacione te programeve kompjuterike të të tjerëve; 

zhvillim te zgjidhjeve te aplikimit te programeve kompjuterike; shërbime të resë 

kompjuterike; dizenjim dhe zhvillim te programeve operative për të hyrë dhe përdorur 

rrjetin e resë kompjuterike; ofrimin e programeve kompjuterike për të mundësuar ose 

lehtësuar ngarkimin, shkarkimin, strimingun, postimin, shfaqjen, blogimin, lidhjen, ndarjen 

ose përndryshe ofrimin e medias elektronike apo informacionit ne rrjetet e komunikimit; 

ofrimin e qasjes në platformat e internetit (poashtu edhe në Internet mobil) në natyrën e 

përshtatur te faqeve te internetit duke shfaqur përdorues te definuar ose informacione të 

specifikuara, profilet personale, audio, video, imazhe fotografike, tekst, grafikë dhe të 

dhëna; ofrimin e përdorimit te përkohshëm të aplikacioneve te programeve kompjuterike jo 

te shkarkueshme për rrjetin social, krijimin e komunitetit virtual, dhe transmetimin e audio, 

video, imazheve fotografike, teksteve, grafikave dhe të dhënave; ofrimin e programeve 

kompjuterike përmes faqes se internetit duke paraqitur teknologjinë që u mundëson 

përdoruesve online për të krijuar profilet personale duke shfaqur informacion ne rrjetin 

social dhe për të transferuar dhe për të ndarë  informacionin e tillë në mesin e faqeve të 

shumta te internetit; shërbime te kërkimit, zhvillimit, analizës dhe konsulencës në fushën e 

industrisë së naftës dhe gazit; shërbime të eksplorimit për të lokalizuar naftën dhe gazin; 

shërbime te analizës për shfrytëzimin e fushave të naftës; shërbime të kërkimit, zhvillimit, 

analizës, këshillimore, konsulencës dhe projektimit të lidhura me teknologjinë, në 

industrinë e vajit dhe të naftës; konsultim teknik, projektim dhe planifikim i instalimeve 

fotovoltaike; konsultim teknik, projektim dhe planifikim i instalimeve të erës; shërbime të 

hulumtimit, zhvillimit, analizës, këshillimore dhe konsulencës në lidhje me njësitë e 

kontrollit elektronik për monitorimin e sistemeve të energjisë elektrike solare dhe/ose erës; 

projektim te sistemeve të energjisë dhe energjetike; analiza në lidhje me energjinë dhe 

nevojat energjetike të të tjerëve; zhvillimi i sistemeve te menaxhimit të energjisë dhe 

energjetikës; studime të projektit dhe shërbime konsulence profesionale të gjitha në lidhje 

me energjinë dhe nevojat energjetike të të tjerëve; shërbime të projektimit për 

termocentralet   

43   Sherbimi i restoranteve, sherbimet e restoranteve fast food; bar rosticeri; sherbimet 

mikpritese, domethene facilitim per sigurimin e akomodimit, ushqimit dhe pijeve, si ne 

ashtu edhe jashte pikave sportive dhe në ngjarjet argëtuese; sherbimet per akomodim te 

perkohshem, domethene, facilitim per sigurimin e akomodimit, ushqimit dhe pijeve, si ne 

ashtu edhe jashte pikave sportive; sherbimet katering; sherbimet e lajmerimit dhe te 

imbarkimit, rezervimi i hotelit dhe qendrimit te perkohshem   

 

 

 

(111)  20367 

(151)  16/03/2017 

(181)  02/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1159 

(732)  PERFETTI VAN MELLE BENELUX 

B.V.  Zoete Inval 20 - 4815 HK Breda , NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë  

(540)   
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(511) 30   Kek dhe ëmblëlsira, çokolladë, kakao, bombona, bombona gome, çamçakëz 

gome, çamçakëz gome për të bërë tullumbace, bombona të fortë, rrënjë të ëmbla 

[ëmbëlsirë], bombone (ëmbëlsirë), zhele (ëmbëlsirë), lëpirëse, mentoll për ëmbëlsira, 

karamel, bombone, sheqer   

 

 

 

(111)  20361 

(151)  16/03/2017 

(181)  02/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1160 

(732)  Advanced Hair Studios (International) 

Ltd 65 Cavendish Street London W1M 7RD , 

GB 

(740)  Kujtesa Nezaj  Nena Tereze 29/1 B.4 

10000 Prishtina Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Losione mjekësore për flokë    

5   Preparate farmaceutike, losione mjekësore dhe serume; tableta antioksiduese; preparate 

mjekësore për skalp (lëkurën e kokës); preparate për rritjen e flokëve dhe për ri-rritjen e 

flokëve për përdorim mjekësor   

10   Aparate dhe instrumente mjekësore dhe kirurgjike, laserë mjekësor; aparate me laser që 

lëshojnë dritë dhe instrumente për përdorim mjekësor; aparate dhe instrumente për trajtimin 

e dritës së laserit; krehër laserik për përdorim mjekësor   

44   Shërbime mjekësore, terapi laserike; trajtimi I rënies së flokëve; shërbime për përtrirje 

(rritjen) e flokëve; konsultime; këshillime dhe informata të ofruara në lidhje me shërbimet e 

cekura   

 

 

 

(111)  20059 

(151)  14/02/2017 

(181)  04/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1170 

(732)  Dr. Kolassa GmbH Gastgebgasse 5-

13, 1230 Wien, AT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  HÄDENSA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   
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(111)  20364 

(151)  16/03/2017 

(181)  04/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1171 

(591)  e zezë,e bardhë dhe gri 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pranuesit LCD televiziv ; pranuesit televiziv; fiksimi dhe montimi i kornizave 

metalike dhe i pjesëve për pranuesit LCD të televizonit; stacionet për transmetuesit satelitor 

; memoret USB; Hard disk; komplete te kutiave; kabllot e energjisë; kabllo HDMI; kabllo 

të antenave; monitoret LCD; monitora; DVD player; Regjistrues DVD;  disk player  optike 

për; disk optik përregjistrim;  televizionet LCD të kombinuara dhe/ose monitorat me disk 

optik për regjistrim dhe  disk player optik; regjistruesit e vidokasetave; vidokamerat; 

vidokamerat e kombinuara; kamerat digjitale; audio player digjitale/regjistruese;  kompakt 

disk player;  mini disk player; mini disk rëregjistriues; altoparlant; amplifikator; 

riprodhuesit e frekuencave; regjistruesit e radio  kasetaveva me sherit, regjistruesit e radio 

kasetave me sherit me lexuesit kompakt disk; sistemet teatër në shtëpi që përbëhen nga disk 

playert/ regjistruesit, amplifikator, paisje për riprodhimin e frekuencave të ulta, altoparlant 

dhe kontrolluesit nga distanca; komponentet e sistemeve stereo të përbër nga disk 

playerat/regjistruesit,akordues, player i kasetave me sherit/regjistrues, altoparlant dhe 

komandues nga distanca; sistemet e kanaleve dhe sistemet e  muzikës stereo për telefonat 

smart dhe lexuesit degjital të audiove/regjistrues playbak; sistemet e zerimit bar me 

përmbajtje të një komponent altoparlant i projektuar për të riprodhuar frekuenca shumë të 

ulëta bas, altoparlant dhe pajisje elektronike për rritjen e amplitudes dhe sinjaleve elektrike, 

tëpërdorur kryesisht në riprodhime zërit; kontrollues nga distanca; mbajtësit e sistemit të 

zërimit që e  përmbajn lexuesin e diskut , regjistruesit, akorduesit e zërit, altoparlant,pajisje 

e lektronike për rritjen e amplitudes dhe sinjaleve elektrike, e përdorur kryesisht në 

riprodhime zërit dhe mbajtësit; makinë karaoke; instrumente të navigacionit; fjalorë 

elektronikë; organizatorët elektronikë;  asistentë personal digjital; kalkulatoretelektronik; 

kompjuter; kompujteret laptop; kompjuteret tablet; kompujteret  tablet personal; PHS( 

sitemi telefonik personal i dorërs)telefonat; programet kompjuterike; makinë llogaritëse; 

sistemet POS; telefona; telefona  mobil; makina fotokopjuese; shtypësi; faks makinat; 

skanera; makinat fotokopjuse me operacionin e shtypësit, faks makinat dhe skanerat; qelizat 

modulare solare; kondicionert e energjisë; sistemet energjetike fotovoltaike të përbëra nga 

qelizat modulare solare ,kondicioneret e energjisë, kabllot për ndërlidhje, kornizat 

montuese dhe paisje në të cilin fiksohen qelizat modulare solare në kulmet e shtëpive dhe 
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ndërtesave; ;akumulatorët; kotrolluesit; komponentet elektronik; qarqet e integruara; 

didodat emituese të drites; diodat modulare për emitimin e drites; panelet LCD; modulet 

LCD; modulet paraqitëse EL; sensoret imazh CMOS; modulet e kamerave CMOS;  

modulet e kamerave për telefonat mobil; modulet CCD; LSIs; flash memorie; memoriet e 

kombinuara; memorie; diodat laser; pajisje të energjisë; pikap; komponentet RF; 

lexuesit/shënuesit  e kartave IC; modulet një-segment akordues ; shtypja në qark të 

tabelave;nderprerësit për furnizuesit e energjisë;  fotokoupleret; fototriakkouplera; 

fotointerrupteret; fototransistoret; fotodiodat; diodat me emitime të rrezeve infra të kuqe; 

sensoret elektrik –optik; fibra optike; pajisje e të dhënave me rreze infra të kuqe; paisjet 

gjeneruese ion; konverteret bllok të zhurmës së ulët; akorduesit digjital të televizionit; 

akorduesit digjital; kanalet tri aks-të shumëfishet; modem për tëdhëna satelitore; modulet 

modem për të dhënat satelitore; adapteret AC; njësitë tranzistor të energjisë; detektoret të 

energjisë; shtypja në rrjetet e bordeve; disk magneto-optike; drajveret për njësit e 

memoreive DATA; drajveret për njësit  me disk optik-magneto; njësit me rreze infra të 

kuqe për detektimin dhe  kontroll në distanc; pajisjet e komunikimit me rreze infra të kuqe 

për të dhënat; syze tre dimensionale për marrësit televiziv; publikime elektronike (të 

shkarkueshme); lexuesit elektronik të librave;  korniza digjitale të fotove; tabelet e bardha 

të integruara; tabelat e bardha interaktive; tabelat e bardha të integruara me panele 

kontaktuesë; tabelat e bardha interaktive me panele kontaktuesë; monitoret me ekran të 

kristalt likuid me panelat kontaktues; monitoret me ekran të kristalt likuid për sistemet e 

video konferencave; monitoret me ekran të kristalt likuid dhesistemet multi të monitorve 

për lajme,reklamim dhe argëtim; bateri; bateri të thata; bateri për telefona mobil dhe 

telefona smart; akumulatoret qëkan aparaturen për furnizimin me energji rezerv- baterive; 

projektoret me ekran te kristalt likuid, projektoret e tëdhënave, projektoret e teatrove; 

tabelet me funksion te dyfishtë; OPC(organikfotokoduktoret) tamburet për makinat 

fotokopjuese dhe për makinat fotokopjuse që kan funksionin e shtypësit; tamburet për 

makinat fax; finisherat për makinat fotokopjuese dhe për makinat fotokopjuse që 

kanfunksionin e shtypësit, makinat fax dhe skanera; kutit për makinat fotokopjuese dhe për 

makinat fotokopjuse që kan funksionin e shtypësit ,makinat fax dhe skanera; paisjet 

gjeneruese ion dhe njësit; monitorimi dhe aparatet alarmuese për qëllime të sigurisë dhe 

emergjencave;  kamerat e kombinuar Video dhe video regjistruese për qëllime të 

monitorimit; karta memorie; fletore elektronike; memot elektronike; ekran të kristalt likuid 

me panelat kontaktues; aparatura monitoruese për aparaturat monitoruese të mjedisit; 

modulet sensor për monitorime për aparaturat monitoruese të mjedisit; sensorë mikrob; 

sensorë bakteriologjikë 

   

 

 

 

(111)  20362 

(151)  16/03/2017 

(181)  05/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1173 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(540)  VIEMPO 
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(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, Zona 

e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  20233 

(151)  02/03/2017 

(181)  05/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1175 

(732)  SANTEN SAS, a company 

incorporated under the laws of France 1, rue 

Pierre Fontaine, Bâtiment Genavenir IV 

91000 EVRY, FR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Ikervis 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike oftalmike; për përdorim veterinar dhe sanitar; letër me vaj 

për përdorim mjekësor; vafer farmaceutik; garzë për fashim; kapsula bosh për produktet 

farmaceutike; mbuluese syri; fasho veshi; jastek sanitar;  tampone sanitare; peshqir sanitar; 

berkë sanitare; pambuk absorbues; fllastera ngjitës; fashë për fashatim; collodion për 

përdorim farmaceutik; jastek gjiri për kujdesje; shtojca dietetike për konsumim njerëzor; 

pije dietetike për përdorim mjekësor; ushqime dietetikë për përdorim mjekësor; pije për 

bebe; ushqim për bebe; shtojca ushqimore për kafshët   

 

 

 

(111)  20234 

(151)  02/03/2017 

(181)  05/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1176 

(732)  SANTEN SAS, a company 

incorporated under the laws of France 1, rue 

Pierre Fontaine, Bâtiment Genavenir IV 

91000 EVRY, FR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Cationorm 

 
 

     

 
 

 

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

preparatet kimike për qëllime mjekësore ose farmaceutike, preparatet kimike për qëllime 

veterinare, collyrium, serum, emulsione oftalmike, produkte kimiko-farmaceutike, kremra 
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për qëllime  farmaceutike ose veterinare, indet e mbarsur me kremra farmaceutike; 

medikamente për qëllime njerëzore; medikamente per qellime veterinarie; preparatet 

terapeutike   

 

 

 

(111)  20368 

(151)  16/03/2017 

(181)  08/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1181 

(300)  UK00003064887  18/07/2014  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road Suite 300 

Wilmington Delaware 19808 , US 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  1871 CRISP 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan; produkte nga duhani; shkrepsa; çibritë; artikuj për duhanpirës   

 

 

 

(111)  20235 

(151)  02/03/2017 

(181)  08/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1182 

(300)  UK00003064893  18/07/2014  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road Suite 300 

Wilmington Delaware 19808 , US 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  1871 WILD 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan; produkte nga duhani; shkrepsa; çibritë; artikuj për duhanpirës   

 

 

 

(111)  20369 

(151)  16/03/2017 

(181)  08/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1183 

(300)  UK00003064882  18/07/2014  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road Suite 300 

Wilmington Delaware 19808 , US 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

(540)  1871 COLD 
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Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(511) 34   Cigare; duhan; produkte nga duhani; shkrepsa; çibritë; artikuj për duhanpirës   

 

 

 

(111)  20213 

(151)  28/02/2017 

(181)  08/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1186 

(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)  SNUP  

 
 

     

 
 

 

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

ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për 

bebe; shtojca dietike (shtojcave) për njerëzit dhe kafshët; fllastera, materiale per fashatim; 

material për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparatet për shkatërrimin e 

dëmtuesve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  20215 

(151)  28/02/2017 

(181)  08/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1187 

(732)  NOVARTIS AG 4002 Basel, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ENTRESTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike    
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(111)  20214 

(151)  28/02/2017 

(181)  09/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1189 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, Zona 

e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  STREFYXA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  20353 

(151)  16/03/2017 

(181)  09/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1190 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, Zona 

e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  QOLISTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  20365 

(151)  16/03/2017 

(181)  09/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1191 

(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)  RYMEZIO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   
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(111)  20366 

(151)  16/03/2017 

(181)  09/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1192 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, Zona 

e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  ARGIETA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  20176 

(151)  23/02/2017 

(181)  10/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1196 

(732)  Nestlé Skin Health S.A. Avenue 

Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  NUTRADERM 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet kozmetike për kujdesin e lëkurës, flokëve dhe thonjve   

5   Produktet farmaceutike për përdorim dermatologjik; suplementet dietetike për njerëzit   

10   Pajisjet mjekësore   

44   Shërbimet higjienike dhe të kujdesit të bukurisë për qeniet njerëzore   

 

 

 

(111)  20178 

(151)  23/02/2017 

(181)  10/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1197 

(591)  Bardh dhe zi 

(732)  Caterpillar Inc. a company organized 

under the laws of the State of Delaware 100 

NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre dhe mallrat në metale të çmueshme ose 

të veshura me ato, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhevahiret (stolit), gurët e 
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çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e 

kohës); orët e dorës, orët, kopsat e mëngëve, mbërthyese kravatë, shufër mbërthyese e  

kravatës, byzylyk, zbukurim i varur, kopsat e rripit, vathë, zbukurime (bizhuteri), zinxhirë 

për çelësa, kunjat (gjilpëra me koke) mbërthyese, gjilpëra mbërthyese për jakë xhakete, 

gjerdane, xhep (mbajtëse ) e orës, orë alarmi, orë muri, rripa ore, kuti ore, zinxhirë nga 

stolitë, zinxhirë orësh, koronografet për përdorim si ore, kronometrat, mbajtësit  e cigareve 

(cigarlluk), kapëse (mbërthyese) i veshëve, kapëse (mbërthyese) i kravatës, stoli e 

kostumeve, shkrepëse, shtrëngues te kravatave te fytit, kunjat dekorative, orët e xhepit, 

unaza, orëmatës, shiritat e orës, lidhëse e kravatës, pjesët lëvizëse te orës, pjesë për ore   

 

 

 

(111)  20177 

(151)  23/02/2017 

(181)  10/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1198 

(591)  Bardh dhe zi 

(732)  Caterpillar Inc. a company organized 

under the laws of the State of Delaware 100 

NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkura dhe imitimet e lëkurës dhe produktet e punuara nga lëkura dhe imitimi i 

lëkurës dhe që nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkurat e kafshëve dhe gëzofët; kuletat, 

mbajtëset e  kredit kartelave, mbajtëset e biznes kartelave, mbajtësit e çelësave, mbajtës 

(kuletat) te çelësave, kuleta për mbajtjen e çelësave; valixhet dhe çantat e udhëtimit; 

portofol (kuleta) për mbajtje te  monedhave, çanta, çanta për veshje udhëtimi, çanta shpine, 

çanta kampimi, çanta për fluturime (udhëtime me aeroplan), çanta për  ngarkesë, ombrellat, 

çanta atletike, çanta sportive, çanta për libra, çanta krahu, kuletat   

 

 

 

(111)  20175 

(151)  23/02/2017 

(181)  10/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1199 

(591)  Bardh dhe zi 

(732)  Caterpillar Inc. a company organized 

under the laws of the State of Delaware 100 

NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   
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(511) 28   Lodrat dhe gjësendet për lojë; vetura lodra dhe aksesoret e tyre, modele te 

lodrave, komplete lojrash për krijimin e punishtes, lodra mjete pune, stola lodrave mjete, 

automjetet lodër te kontrolluara me radio, dhe lodra ndërtimi; vetura ngasëse lodër, lodra 

ngasëse qe operojnë me bateri, puzzle, kuti veglash, lojëra pre luajtjen e roleve, lojëra ne 

dërrasë, blloqe lodra, dhe letra për loje   

 

 

 

(111)  20372 

(151)  16/03/2017 

(181)  10/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1201 

(591)  Bardh dhe zi 

(732)  Caterpillar Inc. a company organized 

under the laws of the State of Delaware 100 

NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkura dhe imitimet e lëkurës dhe produktet e punuara nga lëkura dhe imitimi i 

lëkurës dhe që nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkurat e kafshëve dhe gëzofët; kuletat, 

mbajtëset e  kredit kartelave, mbajtëset e biznes kartelave, mbajtësit e çelësave, mbajtës 

(kuletat) te çelësave, kuleta për mbajtjen e çelësave; valixhet dhe çantat e udhëtimit; 

portofol (kuleta) për mbajtje te  monedhave, çanta, çanta për veshje udhëtimi, çanta shpine, 

çanta kampimi, çanta për fluturime (udhëtime me aeroplan), çanta për  ngarkesë, ombrellat, 

çanta atletike, çanta sportive, çanta për libra, çanta krahu, kuletat   

 

 

 

(111)  20091 

(151)  21/02/2017 

(181)  10/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1204 

(732)  NATUMIN PHARMA AB 

Snickaregatan 10, Habo, 56633, SE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  Dermyn 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë   
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(111)  20137 

(151)  23/02/2017 

(181)  12/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1213 

(732)  Mulliri i Vjeter Sh.p.k. Berxull Rruga 

Dytesore Tirane - Durres, 100m prane Ures 

Limuthit, Godine dy kateshe, Tirane, AL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamimi; manaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; funksione zyre, 

konkretisht organizim ekspozitash për qëllime tregtare ose reklame te produkteve te kafese 

dhe te ngjashmeve me to; manaxhim i biznesit te barit, kafenese, restorantit dhe hotelit; 

veshje për vitrinat e dyqaneve; prezantimi i mallrave nepermjet mjeteve te komunikimit për 

shitje me pakicë dhe shumice te produkteve te kafese dhe te ngjshmeve me to; rrjet 

dyqanesh per shitje me pakice dhe shumice te produkteve te kafese dhe te ngjashmeve me 

to   

43   Vende akomodimi, hotele, pensione; akomodim; rezervime akomodimi; shërbime 

baresh; kafe, kafene; bars; shërbime kampingjesh; kantina; katering (ushqim dhe pije-); 

kopshte ditore dhe çerdhe fëmijësh; azile pleqsh; shërbime kampingjesh pushimi; rezervime 

hoteli; hotele; pensione; motele; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të 

tavolinave, qelqurinave; dhënia me qira e dhomave të takimeve; dhënia me qira e 

akomodimeve të përkohshme; dhënia me qira e tendave; dhënia me qira e ndërtesave të 

transportueshme; restorante; restorante me vetëshërbim; bare me ushqim; shtëpi turizmi   

 

 

 

(111)  20142 

(151)  23/02/2017 

(181)  12/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1214 

(732)  Association of Issuing Bodies 21/23 

Station Road  Gerrards Cross, 

Buckinghamshire SL9 8ES, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 42   Shërbime këshilluese lidhur me energjinë, energjinë e ripërtëritshme, efikasitetin 

e energjisë dhe ruajtjen e energjisë   

45   Shërbime të rregullatorit lidhur me energjinë, energjinë e ripërtëritshme, efikasitetin e 

energjisë dhe ruajtjen e energjisë   

 

 

 

(111)  20295 

(151)  09/03/2017 

(181)  18/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1233 

(732)  Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona 

i čokolade Vukovarska Cesta 239, 31000 

Osijek, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  LARINGO 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Zhele frutash (dridhëse), zhele, lyerje të ëmbla, lyerje pikante   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, pasta, të gjihta llojet e ëmbëlsirave, të gjitha llojet e ëmbëlsirave të 

përfshira në këtë klasë, bonbone dhe prodhime bonbonesh, bonbone nga sheqeri, arome 

frutash, bonbone të imta gjegjësisht zbukuruese (dragees); bonbone të forta, fruta të 

ëmbëlsuara, llokume, halvë, lyerje nga lajthia, prodhime çokollate, çokollatë, çokollata të 

imta nga çokollata dhe kakao, deserte çokollate, pije nga çokollata, fundan, tableta 

(dragees) të lyera me sheqer ose kakao, derdhje, karamele, tableta bajamesh, krem 

çokollate, pralinë, çamçakëz, ëmbëlsira për përtypje, bonbone gome (zhele), pastile kullore 

dhe akull i ngrënshëm i aromatizuar, kakao, të gjihta prodhimet nga kakao, pije nga kakao, 

prodhime nga kakao, pluhur kakao, stevia dhe prodhime ëmbëlsirash nga stevia, biskota, 

biskota të lyera me çokollatë, kreker, vafer, makarona, deserte, pite dhe pasta, akullore   

 

 

(111)  20028 

(151)  10/02/2017 

(181)  29/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1265 

(526)  E kuqe, e kaltert, hiri 

(732)  Birsena Fetahovic Rr.Sadik Shala 

p.n.14000 Lipjan, KS 

(740)  Shabi Dermaku  Rr.Sadik Shala 

p.n.14000 Lipjan 

 
 

(540)   
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(511) 30   Sheqer, miell dhe preparate te prodhuara prej drithave, pluhur per pjekje   

35   Reklamat; menaxhim biznesi   

39   Paketimi dhe magazinimi i mallrave.   

 

 

 

(111)  20026 

(151)  10/02/2017 

(181)  29/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1266 

(526)  Ngjyre e kalter,ngjyre e verdhe 

(732)  Birsena Fetahovic Rr.Sadik Shala 

p.n.14000 Lipjan, KS 

(740)  Shabi Dermaku Rr.Sadik Shala 

p.n.14000 Lipjan 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Sheqer, miell dhe preparate te prodhuara prej drithave, pluhur per pjekje   

35   reklamat; menaxhim biznesi   

39   Paketimi dhe magazinimi i mallrave   

 

 

 

(111)  20031 

(151)  10/02/2017 

(181)  29/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1267 

(526)  e kuqe, hiri, e kaltert 

(732)  Birsena Fetahoqvic Rr.Sadik Shala 

p.n.14000 Lipjan, KS 

(740)  Shabi Dermaku Rr.Sadik Shala 

p.n.14000 Lipjan 

 
 

(540)   
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(511) 30   Sheqer, miell dhe preparate te prodhuara prej drithave, pluhur per pjekje   

35   reklamat; menaxhim biznesi   

39   Paketimi dhe magazinimi i mallrave.   

 

 

 

(111)  20027 

(151)  10/02/2017 

(181)  29/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1268 

(732)  Birsena Fetahovic  Rr.Sadik Shala 

p.n.14000 Lipjan, KS 

(740)  Shabi Dermaku Rr.Sadik Shala 

p.n.14000 Lipjan 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Vajra ushqimore dhe yndyra   

35   Reklamat; menaxhim biznesi   

 

 

 

(111)  20030 

(151)  10/02/2017 

(181)  29/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1269 

(526)  e kuqe, e verdhe 

(732)  Birsena Fetahovic Rr.Sadik Shala 

p.n.14000 Lipjan, KS 

(740)  Shabi Dermaku Rr.Sadik Shala 

p.n.14000 Lipjan 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Sheqer, miell dhe preparate te prodhuara prej drithave, pluhur per pjekje   

35   reklamat; menaxhim biznesi   

39   Paketimi dhe magazinimi i mallrave.   
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(111)  20019 

(151)  08/02/2017 

(181)  29/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1270 

(526)  e kuqe, hiri 

(732)  Birsena Fetahovic 

 Rr.Sadik Shala p.n.14000 Lipjan, KS 

(740)  Shabi Dermaku Rr.Sadik Shala 

p.n.14000 Lipjan 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Sheqer, miell dhe preparate te prodhuara prej drithave, pluhur per pjekje   

35   reklamat; menaxhim biznesi   

39   Paketimi dhe magazinimi i mallrave   

 

 

 

(111)  20407 

(151)  23/03/2017 

(181)  12/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/106 

(591)  e hirit e qelë, e hirit e mbyllët, vjollce 

e qelë, e bardhë 

(300)  201431514  27/10/2014  AZ 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place 

London WC2R 2PG, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama            

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, duhan, produkte te duhanit; çak mak ; shkrepëse; artikuj për duhasnpirës   

 

 

 

(111)  20382 

(151)  21/03/2017 

(181)  12/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/107 

(591)  e hirit e qelë, e hirit e mbyllët, e 

bronzit, e zezë 

(540)   
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(300)  2014-089162  23/10/2014  JP 

(732)  Benson & Hedges (Overseas) Limited 

Globe House 4 Temple Place London WC2R 

2PG England, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, duhan, produkte te duhanit; çakmak ; shkrepëse; artikuj për duhanpirës   

 

 

 

(111)  20383 

(151)  21/03/2017 

(181)  12/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/108 

(591)  e hirit e qelë, e hirit e mbyllët, e 

bardhë, e zezë 

(300)  201431507  23/10/2014  AZ 

(732)  American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited  Zaehlerweg 4, Zug, 

6300, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama            

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, duhan, produkte te duhanit; çak mak ; shkrepëse; artikuj për duhasnpirës   

 

 

 

(111)  20409 

(151)  23/03/2017 

(181)  13/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/110 

(732)  VINPROM PESHTERA SA, 5 Dunav 

Blvd., 4000 Plovdiv, RS 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. RENOa         

Rr. UCK, nr. 28 - Prishtine 044 392 330 

 
 

(540)  Silver drop 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përjashtur birrat); ekstrakte alkoolike;  liker tip Anisette; liker tip 

Anise; aperitivë; arak; brendi; verë; kirsch; vodka; biter; pije të distiluara; xhin; digjestivë 
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(likere e lëngje); koktejle; perri; pije tip Kuracao; likere; hidromel (mead); Likere mente; 

pije alkoolike me përmbajtje frutash; nira (pije alkoolike me bazë sheqerin e kallamit); pije 

me alkool orizi; piketë; pije ekstrakte frutash me alkool; pije alkoolike të perziera me herët 

te dryshme nga ato me bazë birre; rum; cider; sake; pije alkoolike; uiski   

 

 

 

(111)  20384 

(151)  21/03/2017 

(181)  13/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/112 

(732)  Financonsult Ltd., 16 Altzeco Str., 

4000 Plovdiv, RS 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. RENOa Rr. 

UCK, nr. 28 - Prishtine 044 392 330 

 
 

(540)  Mustang 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan; artikuj për duhanpirësit; shkrepse; cakmakë   

 

 

 

(111)  20389 

(151)  21/03/2017 

(181)  18/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/114 

(591)  e zezë 

(300)  201431290  21/08/2014  AZ 

(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; lëngje për cigare elektronike;  shkrepëse dhe artikuj për duhanpirës.   

 

 

 

(111)  20452 

(151)  29/03/2017 

(181)  18/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/115 

(732)  Turlen Holding SA Rue du Jura 11, 

2345 Les Breuleux, CH 

(540)  RICHARD MILLE 
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(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

 

(511) 14   Metale fisnike dhe legurat e tyre dhe produkte te metaleve fisnike ose te 

mbështjellutra me to,  të cilat nuk janë përfshirë në klasë të tjera; stoli, gurë fisnik; 

instrumente kronometrike dhe për orëtarë   

 

 

 

(111)  20450 

(151)  29/03/2017 

(181)  18/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/116 

(591)  ngjyrë hirit, e zezë 

(732)  Klasmann-Deilmann GmbH Georg-

Klasmann-Straße 2 – 10 49744 Geeste, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të cilat përdoren në bujqësi, hortikulturë dhe pyllëtari; plehëra 

artificiale dhe natyrale; compost plehëra (organike); compost (organike) supstrate; humus  

dhe për mbarështimin e bimëve; hortikulturë dhe  përmirësuesit e tokës me fije të drurit dhe 

materiale fillestare tjera natyrale; ekstrakte torfe, përfshirë këtu ekstraktin e torfes së 

bardhë, për kultivimin e bimëve  dhe përdorimin në hortikulturë, pluhuri i busenit, torfe si 

plehë, produkte të torfes, preparate për mirëmbajtjën e freskisë së luleve; mbulesë nga sana 

dhe plehu për bimë, posaçërisht mbulesa natyrale për bimë; fije druri (si shtesa të humusit).   

 

 

 

(111)  20451 

(151)  29/03/2017 

(181)  18/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/117 

(591)  e zezë, e gjelbërt 

(732)  Klasmann-Deilmann GmbH Georg-

Klasmann-Straße 2 – 10  49744 Geeste, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të cilat përdoren në bujqësi, hortikulturë dhe pyllëtari; plehëra 
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artificiale dhe natyrale; compost plehëra (organike); compost (organike) supstrate; humus  

dhe për mbarështimin e bimëve; hortikulturë dhe  përmirësuesit e tokës me fije të drurit dhe 

materiale fillestare tjera natyrale; ekstrakte torfe, përfshirë këtu ekstraktin e torfes së 

bardhë, për kultivimin e bimëve  dhe përdorimin në hortikulturë, pluhuri i busenit, torfe si 

plehë, produkte të torfes, preparate për mirëmbajtjën e freskisë së luleve; mbulesë nga sana 

dhe plehu për bimë, posaçërisht mbulesa natyrale për bimë; fije druri (si shtesa të humusit).   

 

 

 

(111)  20335 

(151)  16/03/2017 

(181)  19/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/118 

(591)  e kuqe, e gjelbërt e qelë, e gjelbërt e 

mbyllët, e bardhë 

(300)  201431504  23/10/2014  AZ 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House, 4 Temple Place  

London, WC2R 2PG, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama              

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, duhan, produkte të dyhanit; çakmak; shkrepëse; artikuj për duhanpirës   

 

 

 

(111)  20414 

(151)  23/03/2017 

(181)  19/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/119 

(591)  e zezë, hiri, e bardhë,  

(300)  201431503  23/10/2014  AZ 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited  Globe House, 4 Temple Place  

London, WC2R 2PG, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, duhan, produkte duhani; çakmak; shkrepsa; artikuj për duhanpirës   
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(111)  20473 

(151)  25/04/2017 

(181)  19/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/120 

(591)  e gjelbër, e bardhë, e verdhë 

(732)  Doctor’s Associates Inc.  of 325 Bic 

Drive, Milford, CT 06461., US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Sandviçë   

32   Pije   

43   Shërbime restoranti   

 

 

 

(111)  20458 

(151)  19/04/2017 

(181)  19/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/121 

(732)  Doctor’s Associates Inc.  of 325 Bic 

Drive, Milford, CT 06461., US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SUBWAY 

 
 

     

 
 

 

(511) 30    Sandviçë   

32    Pije   

43   Shërbime restoranti   

 

 

 

(111)  20406 

(151)  23/03/2017 

(181)  19/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/122 

(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)  SPACE GUMS 
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(511) 30   Ëmbëlsira, të bëra nga dhe / ose që përmbajnë mishra të frutave dhe / ose sheqer 

të shkumuar dhe / ose xhelatinë dhe / ose ëmbëlsira likurice  , jo për qëllime mjekësore   

 

 

 

(111)  20387 

(151)  21/03/2017 

(181)  19/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/123 

(591)  kaltërt e qelë, kaltërt e mbyllët, e 

verdhë e qelë, e verdhë e mbyllët, e zezë, e 

kuqe 

(300)  UK00003073728  23/09/2014  UK 

(732)  Carreras Limited Globe House  

4 Temple Place London WC2R 2PG, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, duhan, produkte të dyhanit; çakmak; shkrepëse; artikuj për duhanpirës   

 

 

 

(111)  20386 

(151)  21/03/2017 

(181)  20/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/127 

(591)  gjelbërt, ngjyrë hiri, e zezë 

(300)  201431506  23/10/2014  AZ 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington Delaware 19808, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama              

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, duhan, produkte të duhanit; çakmak; shkrepëse; artikuj për duhanpirës   

 

 

 

(111)  20385 

(151)  21/03/2017 

(181)  20/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/128 

(526)   

(540)   
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(591)  Ngjyrë e zezë dhe e bardhë 

(732)  TDR d.o.o. Obala Vladimira Nazora 1 

52210 Rovinj, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan i papërpunuar dhe i përpunuar; artikuj për duhanpirësit; shkrepëse   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; punë zyrash.   

 

 

 

(111)  20150 

(151)  23/02/2017 

(181)  20/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/129 

(591)  Ngjyrë e portokallt, ngjyrë hiri,  e 

bardhë. 

(732)  DOO ZA TRGOVINU GALERIJA 

PODOVA  

BAČKA PALANKA, Industrijska zona bb, 

21400 Bačka Palanka, RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Pllaka qeramike (dyshemeje dhe muri), parkete, laminate, lajsne, panele druri, 

drasa dyshemeje, dyer (jo metalike), tapë, mbulesa muri (jo metalike), patose (jo metalik).   

27   Tepih, shtroje, rogoz, veshje tekstili dyshemeje, PVC veshje dyshemeje, asra, qilim, 

shtroje  për banjë, tapeta, linoleum, shtresa për fund tepihësh   

35   Shpallje; udhëheqje punësh; administrim punësh; hulumtim tregu; shërbime zyre; 

hulumtim punësh; administrim biznesi dhe organizim këshillimesh; shërbime lidhur me 

qarkullimin e mallrave: shtije me pakicë, shitje me shumicë, import eksport me prodhimet 

vojuese: plakave qeramike (dyshemeje dhe muri), parketeve, laminateve, tepihëve, 

veshjeve të tekstilit për dysheme, lineloumit, PVC veshjeve për dysheme, asrave, qilimave, 

lajsneve, rogozëve, shtrojeve, tapës, dyerve, shtresave për fund të tepihëve, shtrojeve për 

banjë, perdeve, korniza perdesh, tapetave, jastëkve, ngjitësve, masave për nivelizim të 

sipërfaqeve të dyshemeve, vegla për shtruesit e dyshemeve   
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(111)  20413 

(151)  23/03/2017 

(181)  20/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/130 

(591)  Ngjyrë e portokallt, e kaltër, e bardhë 

(732)  DOO ZA TRGOVINU GALERIJA 

PODOVA BAČKA PALANKA Industrijska 

zona bb, 21400 Bačka Palanka, RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Pllaka qeramike (dyshemeje dhe muri), parkete, laminate, lajsne, panele druri, 

drasa dyshemeje, dyer (jo metalike), tapë, mbulesa muri (jo metalike), patose (jo metalik).   

27   Tepih, shtroje, rogoz, veshje tekstili dyshemeje, PVC veshje dyshemeje, asra, qilim, 

shtroje  për banjë, tapeta, linoleum, shtresa për fund tepihësh   

35   Shpallje; udhëheqje punësh; administrim punësh; hulumtim tregu; shërbime zyre; 

hulumtim punësh; administrim biznesi dhe organizim këshillimesh; shërbime lidhur me 

qarkullimin e mallrave: shtije me pakicë, shitje me shumicë, import eksport me prodhimet 

vojuese: plakave qeramike (dyshemeje dhe muri), parketeve, laminateve, tepihëve, 

veshjeve të tekstilit për dysheme, lineloumit, PVC veshjeve për dysheme, asrave, qilimave, 

lajsneve, rogozëve, shtrojeve, tapës, dyerve, shtresave për fund të tepihëve, shtrojeve për 

banjë, perdeve, korniza perdesh, tapetave, jastëkve, ngjitësve, masave për nivelizim të 

sipërfaqeve të dyshemeve, vegla për shtruesit e dyshemeve   

 

 

 

(111)  20344 

(151)  16/03/2017 

(181)  20/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/131 

(591)  Ngjyrë e portokallt, e kaltër, e bardhë. 

(732)  DOO ZA TRGOVINU GALERIJA 

PODOVA BAČKA PALANKA, Industrijska 

zona bb, 21400 Bačka Palanka, RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Pllaka qeramike (dyshemeje dhe muri), parkete, laminate, lajsne, panele druri, 

drasa dyshemeje, dyer (jo metalike), tapë, mbulesa muri (jo metalike), patose (jo metalik).   

27   Tepih, shtroje, rogoz, veshje tekstili dyshemeje, PVC veshje dyshemeje, asra, qilim, 

shtroje  për banjë, tapeta, linoleum, shtresa për fund tepihësh   

35   Shpallje; udhëheqje punësh; administrim punësh; hulumtim tregu; shërbime zyre; 

hulumtim punësh; administrim biznesi dhe organizim këshillimesh; shërbime lidhur me 

qarkullimin e mallrave: shtije me pakicë, shitje me shumicë, import eksport me prodhimet 

vojuese: plakave qeramike (dyshemeje dhe muri), parketeve, laminateve, tepihëve, 
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veshjeve të tekstilit për dysheme, lineloumit, PVC veshjeve për dysheme, asrave, qilimave, 

lajsneve, rogozëve, shtrojeve, tapës, dyerve, shtresave për fund të tepihëve, shtrojeve për 

banjë, perdeve, korniza perdesh, tapetave, jastëkve, ngjitësve, masave për nivelizim të 

sipërfaqeve të dyshemeve, vegla për shtruesit e dyshemeve   

 

 

 

(111)  20388 

(151)  21/03/2017 

(181)  20/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/132 

(300)  40-2014-0065624  01/10/2014  KR 

(732)  CELLTRION, INC.  23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, KR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  BLITZIMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Barna për qëllime mjekësore, ilaçe për qëllime mjekësore, përgatitje biologjikepër 

qëllime mjekësore, përgatitje farmaceutike për reumatizmin artitris, përgatitje farmaceutike 

për kancer, përgatitje farmaceutike për inflamacion, përgatitje farmaceutike për 

transplantim, përgatiotje farmaceutike për çregullime autoimune, përgatitje farmaceutike 

për sëmundje infektive   

 

 

 

(111)  20151 

(151)  23/02/2017 

(181)  20/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/133 

(300)  40-2014-0065622  01/10/2014  KR 

(732)  CELLTRION, INC.  23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, KR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  TRUXIMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Barna për qëllime mjekësore, ilaçe për qëllime mjekësore, përgatitje biologjikepër 

qëllime mjekësore, përgatitje farmaceutike për reumatizmin artitris, përgatitje farmaceutike 

për kancer, përgatitje farmaceutike për inflamacion, përgatitje farmaceutike për 

transplantim, përgatiotje farmaceutike për çregullime autoimune, përgatitje farmaceutike 

për sëmundje infektive   
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(111)  20147 

(151)  23/02/2017 

(181)  20/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/134 

(732)  LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK 

HİZMETLERİ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Evren Mahallesi, Gülbahar 

Caddesi, No: 96, Bağcılar – İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.     

 

 

 

(111)  20149 

(151)  23/02/2017 

(181)  24/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/136 

(300)  302014059063.8  01/09/2014  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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akuj ushqimor   

 

 

 

(111)  20139 

(151)  23/02/2017 

(181)  25/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/137 

(732)  Dun & Bradstreet International, Ltd. 

103 JFK Parkway Short Hills, New Jersey 

07078, US 

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

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

 
 

(540)  GROWING RELATIONSHIPS 

THROUGH DATA 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Sherbime të sigurimit të raportit të shitjes dhe të tregut për të tjerët me porosi  

apo/ dhe specifikim; sherbime sigurimi të infromatave gjenerale afariste të cilat lidhen me 

shitjen, madhësinë dhe pozitën e biznesit; realizimin e studimeve të marketingut dhe të 

anketave; sherbime të sigurimit të informatave afariste të cilat lidhen me marketingun, 
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demografinë dhe statistika; furnizimi me informata për  shitjen dhe marketingun të cilat 

lidhen me bashkësitë afariste sipas kërkesave të klientëve; sherbime këshilluese të 

kompjuterizuara  cilat u ofrohen komuniteteve afariste, posaqërisht, ofrimi i informatave 

për identifikimin e drejtimeve të afarizmit të ndërmarrjeve dhe raportet në mes të 

kompanive kombëtare dhe ndërkombëtare; ofrimi i informacioneve demografike për 

subjekte të ndryshme ekonomike në zona të caktuara gjeografike, pregatitja e listave të 

kompanive për të tjerët; sherbime të vlerësimit të furnitorëve të produkteve dhe sherbimeve 

lidhur me nivelin e përgjithshëm financiar, operativ dhe nivelin e riskut; sherbime 

konsulente lidhur me afarizmin; sherbime të reklamës; sherbime të analizave krahasuese të 

çmimeve; sherbime të vlerësimit të afarizmit; ndihmë në managjimin e  afarizmit; hetime 

afariste; sherbime informacioni që lidhen me afarizmin dhe tregëtinë (komerciale); ruajtje 

dhe kërkim i kompjuterizuar i informacioneve; sherbime marketingu; sherbime të 

kompajlimit dhe analizimit të informatave dhe të dhënave të cilat lidhen  me managjimin e 

biznesit; shpërndarja e materialeve promovuese, posaçërisht, fletushkave, prospekteve dhe 

broshurave; sherbime konsulence afariste të cilat lidhen me sherbimet të cilat u ofrohen 

konsumatorëve me qellim të përmirësimit të efikasitetit të personelit të shitjes; sherbime të 

ofrimit të informatave të bizneseve në lëminë e profileve të përgjithshme të kompanive 

duke përfshirë të dhënat  financiare, pagesat në tregëti, vitet në biznes, madhësinë e 

kompanisë si dhe të dhënat rreth qarkullimit (shitjes) dhe të punësuarëve; sigurimi i të 

dhënave prognozuese afariste lidhur me të ardhmen e kompanisë; sherbime të vlerësimit të 

rrezikut afarist, posaqërisht sigurimi i një vegle për vlerësim onlajn të afarizmit i në formën 

të profilit afarizmit  onlajn në mënyrë që të siguroje informacione për gjendjen në kompani; 

shpërndarja dhe sigurimi i numrave të identifikimit të shoqërive afariste për perdorim me 

qellim të lehtësimit  të automatizimit të pagesave të obligimeve ndaj furnitorëve dhe 

qellime tjera afariste dhe për grumbullimin e statistikave afarsite dhe informatave; sherbime 

të pregatitjes së listave me adresa postale; sherbime të pajtueshmërisë (compliance) afariste 

të cilat përfshijnë edhe mundësinë që subjektet afariste të përshtatin afarizmin e tyre me 

kërkesat rregullatore sikurse që janë obligimet e njohjes së klientëve të tyre, identifikimi i 

anës me rrezik më të lartë në anën klientit apo organizimit social të komitentit (onbording); 

analiza detale  (due diligence) dhe mbikqyrja kundër korrupcionit dhe kundër dhenjes së 

mitos, dhe sherbime tjera të cilat lidhen me pajtueshmërinë fiskale  (tatimore) dhe 

rregullatore; grumbullimi dhe shpërndarja e të dhënave për individët të cilat lidhen  me 

afarizmin në përgjithësi, shitjen dhe marketingun; sigurimi i informatave afariste të cilat 

lidhen me furnitorët për fushën e profilit afarist dhe analiza e furnitorëve, vlerësimi i 

furnitorëve, të dhëna për managjmentin e furnitorëve, të dhëna për qasjen në produkte dhe 

oferta, dhe informata për operimet afariste të furnitorëve; sherbime të managjimit të 

furnizimeve, posaqërisht managjimi i prokurimeve dhe blerjeve lidhur me furnitorët, 

blerjen e produkteve, optimizimin e furnizimeve të vazhdueshme (rrjedhëse) për përfitime 

të tjerëve; sherbime afariste, kryesisht, informata afariste, këshilla dhe konsultime në 

lëminë e managjimit të procesit të rrjedhës së furnizimeve, kërkesave funksionale nga lëmia 

e rrezikut të furnitorëve, pajtueshmëria (compliance), diversiteti dhe managjimi i 

informatave.                 
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36   Sigurimi i informatave financiare për kreditë dhe pagesat e kërkesave të subjekteve 

afariste; sigurimi i raporteve për rejtingun e kredive; pregatitja e raporteve  financiare për të 

tjerët të cilat lidhen me pagesat e kredive dhe raportet e kredive, shitjen,  

financat dhe analizat kreditore dhe financiare; sherbime të agjencive për realizimin e 

pagesave te kërkesave; sigurimi i sherbimeve  të këthimit të kredisë dhe pagesat e 

kërkesave; sherbime të sigurimit të raporteve dhe sigurimit të analizave të cilat kanë të 

bëjnë me rejtingun e kredisë dhe financat; sherbime të sigurimi i të dhënave financiare për 

historinë e kredisë; analiza e rrezikut të kredisë; sherbime kreditimi të cilat ofrohen onlajn, 

posaqërisht, sigurimi i raporteve të kredive onlajn; sherbime të cilat kanë të bëjnë me 

informatat për rrezikun kreditues të afarizmit; sherbime të marketingut financiar dhe 

hulumtimi.     

   

 

 

(111)  20068 

(151)  14/02/2017 

(181)  27/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/147 

(300)  60022/2014  28/08/2014  CH 

(732)  Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside 

Drive Bannockburn, Illinois 60015, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  BAXALTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe supstanca farmaceutike; farmaceutikë.    

9   Softuer komjuterik; publikime elektronike të shkarkueshme   

10   Pajisje mjekësore; aparate dhe instrumente mjekësore   

16   Publikime edukative; publikime.   

38   Sigurim i qasjes në bazën e të dhënave të kompjuterit që përmbajnë informata 

mjekësore dhe lidhur me përmbajtjet edukative   

41   Shërbime dhe trajnime edukative; informata edukative, ofrim i publikimeve 

elektronike, jo të shkarkueshme   

44   Shërbime mjekësore dhe shëndetësore; kujdes higjienik për njerëz; grumbullim dhe/ose 

pastrim të gjakut të njerzve   

 

 

(111)  20501 

(151)  27/04/2017 

(181)  02/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/150 

(732)  TONI “ Sh.p.K Ferizaj, Bablak, KS 

(740)  Fadil Mahmeti Rr. “Nazmi Uksmjli” nr. 

19 Ferizaj 
 

(540)   
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(511) 30 miell misri, miell gruri i fryrë dhe grisina të përgaditura nga to;drithëra dhe grisina 

në bazë të drithërave me erëza-aromatizues me shije të ndryshme 

 

 

 

(111)  20057 

(151)  14/02/2017 

(181)  02/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/151 

(591)  E kuqe e mbyllt, e bardhë, kafe, e 

verdhë e gjelbërt e mbyllt 

(732)  “ TONI “ Sh.p.K Ferizaj, Bablak, KS 

(740)  Fadil Mehmeti Rr. “Nazmi Uksmjli” nr. 

19 Ferizaj 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   miell misri, miell gruri i fryrë dhe grisina të përgaditura nga to; drithëra dhe 

grisina në bazë të drithërave me erëza-aromatizues me shije të ndryshme.   

 

 

 

(111)  20058 

(151)  14/02/2017 

(181)  02/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/152 

(591)  E kuqe e mbyllt, e bardhë, kafe, e 

verdhë, e gjelbërt 

(732)  “ TONI “ Sh.p.K Ferizaj, Bablak, KS 

(740)  Fadil Mahmeti Rr. “Nazmi Uksmjli” nr. 

19, Ferizaj 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   miell misri, miell gruri i fryrë dhe grisina të përgaditura nga to; drithëra dhe 

grisina në bazë të drithërave me erëza-aromatizues me shije të ndryshme.   
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(111)  20069 

(151)  14/02/2017 

(181)  03/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/153 

(732)  Green Cola Ltd Strati Myrivili 5, 

Strovolos 2046, Nicosia, CY 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC            

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pijet freskuese të gazuara dhe jo të gazuara, pijet joalkoolike   

 

 

 

(111)  20412 

(151)  23/03/2017 

(181)  03/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/154 

(300)  013224019  03/09/2014  OH 

(732)  Nokian Tyres plc Pirkkalaistie 7, 

37100 Nokia, FI 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  Nokian Tyres Go all the Way 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma për automjete   

 

 

 

(111)  20357 

(151)  16/03/2017 

(181)  05/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/159 

(300)  86416214  06/10/2014  US 

(732)  HP Hewlett Packard Group LLC 

11445 Compaq Center Drive West, Houston, 

Texas 77070, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  HPE 
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(511) 9   shenja e shtëpizës për hardver kompjuterik, server kompjuterik, rrjeta për server, 

softver kompjuterik dhe paisje për kompjuter; hardver për rrjetëzimin e kompjuterve, 

sisteme kompjuterike për magazinimin e të dhënave të cilat përbëhen nga dega kryesore për 

përpunimin e shenimeve dhe magazinimin e informatave, të dhënave, zërit ose fotografisë; 

pjesë për paisjet e lartpërmendura; paisje dixhitale për pastrimin e videos; softver 

kompjuterik i ri i cili mund të mirret për përdorim në ndërmarrje, për komandimin e bazës 

së të dhënave dhe magazinimi elektronik i të dhënave; softver kompjuterik për enkriptimin 

dhe ruajtjen e dosjeve dixhitale; softver kompjuterik për integrimin e aplikimeve dhe bazës 

së të dhënave; mjet zhvillues për softver; softver dhe firmver për programe të 

sistemeve operative; softver kompjuterik për krijimin e bazës së të dhënave të cilat 

përmbajnë informata dhe të dhëna të cilat mund të hulumtojnë; mjet zhvillimor softverik 

për krijimin e aplikimet mobile në internet dhe interfajsit shfrytëzues; softver kompjuterik 

për tregti elektronike që mundëson shfrytëzuesve me i krye transakcionet elektronike 

afariste përmes rrjetit global kompjuterik; softveri kompjuterik për automatizimin e 

magazinimit të të dhënave   

16   broshura mbi të arriturat teknologjike në lëmin e kompjuteterëve dhe teknologjisë 

informative; doracak i shtypur në lëmin e kompjuterit dhe teknologjisë informative; buletini 

teknik në lëminë e kompjuterit dhe informacionit teknologjik; lista e të dhënave në laminë e 

kompjuterit dhe informacionit teknologjik; materijal i shtypur, përkatësisht, katalog i 

produkteve në laminë e kompjuterit dhe informacionit teknologjik; doracak për 

shfrytëzimin e produkteve dhe doracak për servisim nga ana e personave të tretë për 

kompjuter dhe pjesët e jashtme të kompjuterit    

35   ofrimi i sherbimeve këshilluese në afarizëm në laminë e teknologjisë informative; 

Shërbimet këshilluese në administrimin afarist; shërbimet e planifikimit strategjik në 

lëminë e Teknologjisë informative; shërbimet on line të shitjes me pakicë dhe porositja e 

kompjuterve, softverit kompjuterik, pjesëve të jashtme të kompjuterit; shërbime afriste, 

përkatësisht, ofrimi i ndihmës për tëtjerët në bashkbisedim dhe zhvillimit të partneritetit 

afarist dhe shoqërimit afarist; shërbimet e marketingut dhe promovimit në lëminë e 

teknologjisë informative kompjuterike; shërbimet e administrimit me bazen e të dhënave; 

shërbimet e autorsimit të proceseve afariste në lëmin e teknologjisë informative; shërbimet 

e mardhënjeve me klientë; shërbimet e tregtimit elektronik, përkatësisht, ofrimi i të dhënave 

për produktet dhe shërbimet përmes rrjetit telekomunikativ për qëllime reklamimi dhe 

shitjeje; ofrimi i shërbimeve lidhur me sistematikën, përkatësisht, klasifikimi dhe 

organizimi i të dhënave për qëllim të administrimit me të dhëna; ofrimi 

i faqeve të internetit të cilat sigurojnë tregtimin on line për shitës dhe blerës të mallrave 

kompjuterike dhe sherbimeve kompjuterike   

36   shërbimet e blerjes dhe marrjes me qera në lëmin e financave; shërbimet e përpunimit,  

menaxhimit dhe administrimit në lëmin e mbrojtjes shëndetsore dhe sociale të të 

punësuarve; shërbimet e sigurimit të transakcioneve përmes kartelave kreditore për të tjerët; 

shërbimet paraqitjes së kërkesës për sigurim për të tjerët; ofrimi i shërbimeve të analizave 

financiare dhe shërbimeve konsultative për organizimin dhe drejtimin e afarizmit bankar 

dhe financiar   

37   instalime, mirëmbajtje dhe riparime të hartuerit kompjuterik dhe paisjeve  

telekomunikacionit    

38   shërbimet telekomunikative, përkatësisht, bartja e porosive me fjalë, të dhënave, 

grafika, fotografi, audio dhe video transmetim përmes rrjetit të telekomunikacionit, rrjete 
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komunikative pa tela, dhe internet; konsultime telekomunikacioni në kuptim të këshillave 

teknike në lëmin e transmetimit të të dhënave të komunikimit audio dhe teksteve vizuele; 

shërbimet e sigurimit on line të dhomave për biseda, tabela për publikim dhe forumeve për 

shkëmbimin e porosive në mes të shfrytëzuesve në lëmin e teknologjisë informative dhe 

interesit të përgjithshëm; pastrimi i video materijaleve për internet; shërbimet me të cilat 

mundësohet telefonimi përmes internetit (voip shërbime); shërbimet e ndarjes sëdatotekës, 

përkatësisht, transmetimi elektronik i të dhënave përmes rrjetit global kompjuterik   

39   magazinimi elektronik i përmbajtjes dixhitale, përkatësisht, fotografive, teksteve, video  

dheaudio të dhënave   

41   shërbime arsimore dhe shërbime të aftësimit, përkatësisht, udhëheqja e mësimit,  

puntorive,seminareve dhe konferencave në lëmin e kompjuterit, tregtimi elektronik dhe  

teknologjisë informative; shërbimet e revistave elektronike, përkatësisht, bllog i cili 

përmban informacione nga lëmi kompjuterik, tregtimit elektronik dhe informatave 

teknologjike   

42   shërbime kompjuterike, përkatësisht, shërbimet e analizimit të sistemit kompjuterik, 

planifikimi i sistemit kompjuterik, integrimi i sistemit kompjuterik dhe dizajni i 

kompjuterit; shërbimete konsaltingut të intrenetit, përkatësisht, sigurimi i ndihmës për të 

tjerët në zhvillimin e portalit të internetit; shërbimet konsalting të sigurisë së kompjuterit në 

lëminë e teknologjisë informative; shërbimet hosting të infrastructures kompjuterike 

përkatësisht infrastruktura-si-shërbim-(IAAS) duke siguruar hartverin kompjuterik, 

softverin kompjuterik, pajisjet periferike kompjuterike për të tjerët në bazë të parapagimit 

ose shërbimeve “paguaj dhe shfrytëzo”; softver-si-shërbim; shërbimet e 

dizajnit,instalacioneve, mirëmbajtja dhe riparimi i softverit kompjuterik;  

integrimi i sistemit kompjuterik dhe rrjeteve; shërbimet e zhvillimit të bazës së të dhënave; 

shërbimet e programimit kompjuterik; ofrimi i shërbimeve hosting në veb faqe, shërbimet e  

zhvillimit të veb faqeve për të tjerët dhe adaptimi i veb faqeve on line, duke përfshirë 

informacione të përshtatura shfrytëzuesve duke përfshirë linqet veb on line në drejtim të 

sajteve të tjera; shërbimet e konsaltingut për të tjerët në zgjidhje, implemetimi dhe 

shfrytëzimi i softverit kompjuterik për kontrollimin dhe administrimin e transakcioneve dhe 

aktiviteteve në vendet kritike; shërbimet e përkrahjes teknike, përkatësisht, servisimi i 

sherbimeve/help desk dhe zgjedhja e problemeve të tjera, probleme me infrastrukture IT, 

hartveri kompjuterik, softveri kompjuterik dhe paisjet periferike kompjuterike; shërbimet e 

analizës së të dhënave; shërbimet e administrimit me informacion, përkatësisht, duke 

vepruar si ofrues i shërbimeve aplikative në lëmin e administrimit me dije (njohuri) për 

hosting softverin aplikativ kompjuterik për grumbullimin, rregullimin, organizimin, 

modifikimin, shenimin, transmetimin, magazinimin dhe këmbimin e të 

dhënave dhe informative; shërbimet e përshtatjes së dizajnit kompjuterik për të tjertët; 

shërbimet e krijimit të kopjeve reserve të të dhënave dhe kthimi të  tëë dhënave të humbura; 

shërbimet e bartjes së të dhënave; shërbimet e deshifrimit të të dhënave; shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht, administrimi i sistemit kompjuterik për të tjerët; huazimi dhe 

lizingu i hardverit kompjuterik dhe pisjeve periferike kompjuterike; shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht, shërbimet e përllogaritjes me hamendje në formë ASP (ofrues i 

shërbimeve aplikative) të provajderit perms rrjetit distributive të kompjuterit dhe serveriti 

cili hoston produktivitetin dhe aplikimet administrative të softverit të tjerë; 

llogaritja me hamendje duke përfshirë softverin për përdorim në administrim me bazen e të  

dhënave; shërbimet kompjuterike,përkatësisht, integrimi i mjediseve private dhe publike në  
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llogaritjen me hamndje; shërbimet kompjuterike, përkatësisht, shërbimet e provajderit 

cloud hosting; shërbimet konsaltative në laminë e përllogaritjes me hamendje; shërbimet 

consultative teknike në lëminë e qendrës së të dhënave të arkitekturës, zgjidhjeve private 

dhe publike për llogaritjen me hamendje, dhe evoluimi dhe implementimi i internet 

teknologjisë dhe shërbimeve; azhurnimi dhe mirëmbajtja i softveritkompjuterik përmes 

riparimeve on line, përmirsimi dhe azhurnimi; konsalting në lëminë e softveritkompjuterik; 

dizajnimi i softverih dhe hartverit kompjuterik; shërbime kompjuterike, 

përkatësisht,udhëheqja nga largësia dhe nga vendi i ngjarjes  

   

 

 

(111)  20270 

(151)  09/03/2017 

(181)  05/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/160 

(300)  013737069  12/02/2015  OH 

(732)  The Coca-Cola Company Adresa: One 

Coca-Cola Plaza Atlanta, Georgia 30313, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama           

 
 

(540)  FANTA INSTAMIX 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   pije të gazuara (me bazë kafe, kakao ose çokolatë); piment; ëmbëlsira nga 

bajamet; brum bajamesh; fara anisi; shtesa aromatike për ushqim; zavendësues të kafes;  

pluhur për pjekurina; sodë bikarboni për zierje; miell elbi; miell nga fasulja; uthull birre;  

agense lidhëse për akullore (akullore dhe akullore të qumështit); bukë; thërmia të bukës;  

bukë vekne; simite të ëmbël, kuleç të embël; brum për kuleç të embel; lustrime për kuleç të  

ëmbël; pluhur maje për kuleç të embël; kuleç të ëmbël; bombone; kapra; karamele  

(bombone); krip celeri; pllaka nga drithërat; grimësina në bazë të drithërave; preparate nga  

drithërat; senduiçe me djath (çizburger); çamçakëz; cikore (zavendësues të kafës); patatina  

(produkte nga drithërat); çokolata; pije më bazë çokolate; pije nga çokolata më qumësht;  

muse çokolatash; çau-çau (erëza); çatni (shtesa të ushqimit); kanellë (mëlmesë); karanfil  

(mëlmesa); kakao; pije më bazë të kakaos; lëngje nga  kakao me qumësht; kafe; picje në  

bazë të kafës; pije nga kafeja me qumësht; aroma për kafe; shtesa të melmesave; ëmbelsira;  

produkte embëlsirash për dëkorimin e bredhit të vitit te ri; biskota; krip kuzhine; kornfleks;  

miell misri; miser i bluar; misër, i fërguar; kus-kus (griz); kreker; tartar krema për zierje; el  

bi bluar; tërshërë e bluar; kari (mëlmesë); kremë anglez; dezerte në formë muse  

(ëmbëlsira); brumëra, produkte gjysem të përpunuara; sose për sallata; akullore dhe  

akullore qumështi; esenci-a për ushqim, përpos esencive eterike dhe vajërave esnciale;  

ushqim i përmillur-nga mielli; ferment për brumë; aroma për pije, të cilat nuk janë vajëra  

eterike; aroma për kuleç të embël, të cilat nuk janë vajëra eterike; aroma, të cilat nuk janë  

vajëra eterike; miell; produkte për bluarjën e miellit; lule ose gjethe si zavëndësues të çajit;  

fondan (ëmbëlsira); jogurt i ngrirë (pastiçerie); sose frutash (sose); xhelatinë frutash  

(ëmbëlsira); bari i konservuar i kopshtit (melmesa); kuleç nga xhinxhifili; xhinxhifil  

(mëlmesë); glukozë për destinim kuzhine; shtesa gluteni shtesa për destinim kulinari-e;  

gluten i përgaditur si ushqim; shurup i artë (shurup sheqeri), melasë; grur i tërur për ushqim  

njerzish; hallvë; lustrime për proshutë; preparate bimësh për përgaditjën lëngjeve; pllaka  
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me protein të larta nga druthërat; kokrra të thara të misrit pa luspae; griz misri; mjaltë; elbi  

qeruar; tërshërë e qeruar; akullore; çaj i akullt; akull për freskim;akull,çajëra natyrale apo  

artificial bimore jo medicinale; keçap (sos); mjete për ngritjen-fryerjën e brumit; fare liri  

(lini) për ushqim njërzorë; rrënjë e ëmbël  (ëmbëlsira); makarona; kuleç nga bajamet  

(pjekurina të ëmbëla); biskota të ëmbëla; ekstrakte të ëmbëla për ushqim; ëmbëltues për 

ushqim njerëzish; maltoza-sheqer  prej malti; marinadë; marcipan; majonez; sose për mish  

(lyres); pite prej mishi; zbutës mishi, për përdorim në amvisni; mentol për ëmbëlsira;  

melasaë për ushqim; musli; senf; miell nga mustarda; ëmbëltues natyral; shujta të gatëshme  

shuajta me petë; peta; arra; ushqim në bazë të tërshërës; thekon tërshëre; miell tërshëre; 

sheqer pallme; krepa; brumëra ushqimore; sos pë brumëra; pastila(bombone); pjekurina; 

brum për pjekurina të ëmbëla; vekne me mish; ëmbӕlsira nga kikirikat; biber; ëmbëlsira 

nga peperminti; speca melmese; pesto (sos); pti-ber biskota; kuleç të vegjel; pite; pica; 

kokoshka; miell nga patatja; pluhur për akullore; praline-çoklata të mbushura; preparate për 

forcimin e ajkës se tundur, shlag; propolis[produkte bletarie]; puding; kish; raviole; relishe 

[shtesa për gjellë]; oriz; grimësina në bazë orizi; kuleç nga orizi; qumësht blete; bukë e 

thekur; shafran (mëlmesa); miell pallme; krip për konservim in e zarzavateve; senduiç; sose 

(shtesa ushqimi); materijale për lidhjen e suxhukut; shtesa ushqimi; ujë deti për zierje; alga 

(melmesë); griz; sherbet (i akullt); pasta nga soja (shtesa për ushqim); miell soje; salcë, sos 

nga soja; shpageta; melmesa; rathë pranverore; fara yll-anisi; nisheste për ushqim; shkopa 

prej rrënjëve të ëmbëla (ëmbëlsira); sheqer; sushi; ëmbëlsira (bombone); tabule, sallatë  

libaneze; tako; tapioka; miell tapioke; tart [pite e ëmbël pa shtresen-koren e sipërme]; çaj; 

lëngje nga çaji; shtesa për trashjen  e ushqimit për zierje; salcë nga domatët; torta te vogla; 

shafran i Indisë; buk pa tharëm; kafe e pa pjekur; vanilë (aromë); vanilin (zavendësues për 

vanile); preparate bimore për përdorim si zavëndësues për kafe; peta- fije për supë; uthull; 

vafel produkte; miell gruri; far ate grurit për ushqim të njerzëve; tharëm.   

32   ujë i gazuar; pije jo alkoolike nga Aloje vera; aperitive, jo alkoolike; birra;  

koktej në bazë birre; ëmbëltues birre; lëng molle, jo alkoolik; koktej, jo alkoolik; pije  

energjike; concentrate për pregaditjen e pijeve; ekstrakte kulpër për prodhimin e birres; pije  

të aromatizuar të gazuara; ujë i aromatizuar; lëngje frutash; nektarë frutash (jo alkoolike);  

ale birra prej xhinxhifili; shirë (jo i fermentuar); izotone; maja (pije jo alkoolike);  

limunadë; ujë litijumi;  birrë e ëmbël; ëmbëtues; qumësht bajamash (pije); ujë mineral  

(pije); shirë; pije jo alkoolike;  perzierje jo alkoolike për koktej; perzierje jo alkoolike për  

koktej dhe baza për koktej; ekstrakte frutash jo alkoolike; lëngje frutash jo alkoolike;   

lëngje jo alkoolike ne bazë mjalti; shurup bajamesh; pilula pë gazimin e pijeve; qumësht  

nga kikirikat (pije jo alkoolike); pluhra për gazimin e pijeve; preparate për pregaditjën  te  

ujit të gazuar; preparate për pregaditjën e lëngjeve;  preparate për pregaditjën e likerit;  

preparate për pregaditjën e ujit mineral; sarsaparilla (pije jo alkoolike); ujë selters (me  

sodë); sherbet (pije); smutis (pije e trashë nga frutat ose perimet); ujë sode; pije jo  

alkoolike, duke përfshirë ato pije jo alkoolike  me kalori të ulët; shurupe për pije; shurup  

për limonatë; shurupe për pregaditjën e ujit të aromatizuar mineral dhe pijeve jo alkoolike;  

ujë guri; lëng nga domatëja (pije); lëng nga perimet (pije); ujë dhe lëngje të cilët përmbajnë  

vitamina (pije jo alkoolike); ujë (pije); pije nga hirra.   

33   Pije alkoolike, duke përfshirë kokteje alkoolike.   
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(111)  20269 

(151)  09/03/2017 

(181)  05/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/162 

(732)  Actavis Group PTC ehf 

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjordur, IE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  COLDACTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe substanca, vitamina dhe preparate nga mineralet   

 

 

 

(111)  20267 

(151)  09/03/2017 

(181)  06/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/164 

(732)  DEHA MAĞAZACILIK EV 

TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

GÜLBAHAR MAH. AVNİ DİLLİGİL SK.  

ÇELİK İŞ MERKEZİ B/BLOK NO:9 

G.KAT MECİDİYEKÖY ŞİŞLİ 

İSTANBUL, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  MADAMECOCO 

 
 

     

 
 

 

(511) 8   vegla dore dhe  makina që vihen në levizje më dorë;  thika, pirunjë dhe lugë;                      

armë të ftohta;  makina mekanike dhe elektrike për rroje   

21   pajisje dhe enë për amvisni ose për kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha( pëpos 

brushëzave); material për brusha; pajisje për pastrim; tel për grryerjen e parketit; 

çelç i papërpunuar ose gjysëm i përpunuar (përveç çelçit i cili përdoret në 

ndërtimtari); produkte të çelçit, enë nga porcelani dhe çeramika të cilat nuk janë 

përfshirë në klasë tjera.   

24   pëlhurë dhe produkte të tekstilit të cilat nuk janë përfsahirë në klasë tjera; mbulesa 

shtrati dhe tavoline   

27   qilima, shtroja, hasër –fshirëse këmbësh, linoleum  dhe materiale tjera për   

 mbulimin e dyshemeve; tapeta muri jo nga tekstili   

35   publikime dhe reklamime; udhëheqja e afarizmit komercial; administrim komercial; 

shërbime të zyrës   
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(111)  20157 

(151)  23/02/2017 

(181)  06/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/171 

(732)  ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).    

Erëzat,akulli.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore 

;ushqimet për kafshë;malta.   

35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore,prodhimeve të 

hortikultures,prodhimeve të pylltarisë,hjërave ushqimore,preparateve për larje,preparateve 

për pastrim,prodhimeve të detikuara për pastrim ,mieteve për 

dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 

recetë,shtesaveushqimore,fishekzjareve,aparatevedhe paisjev elektrike,aparatet elektronike 

dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe paisjev kompjuterike ,kompkat disqeve ,softuerit 

dhe harduerit kompjuterik,paisjev për ndriqim,veglave ,aparateve për kopshtari dhe paisjev 

pë ato,bicikletave dhe paisjev për ato,paisje për automobila,orëve të murit,orëve të dorës 

dhe stolive,orendive për zyra dhe ekuizitave për zya,librav dhe gjërav tjera të shtypura 

,mobiljeve dhe artikujve tjerëpër mobilerim të interneteve ,mobileve për kopshtari,paisjeve 

per kuzhinëdhe arnivistri dhe aksesorëve pë ato,prodhimeve për përdorimin në 

amisri,mbulesav të krevatit,përfshijastukët,mbulesave të shtratit ,tekstilit për perdorim ne 

amvisëri,rrobave,mbulesave për kokë,këpucëve,prodhimeve nga lekura,paisjeve 

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

kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit,sherbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve 

bujqësore,prodhimeve të hortikulturës,prodhimeve të pylltrarisë,gjërave 

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

pastrim,mjeteve për dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 

recetë, shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve 

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

kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për 

ndriqim,veglave,aparateve për kopshtari dhe paisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për 

ato,pajisjeve për automobila,orëve te murit,orëve te dorës dhe stolive,orendive për zyre dhe 

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

mobilim të enterierit,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri,mbulesave të krevatit,përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratitë ,tekëstilit për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për 

kokë,këpucaveprodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave,pajisjeve për argëtim/në 
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kohë të lirë,gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbime të shites 

me shumicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris, 

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

per pastrim, mjeteve për dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve 

elektrike,aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjutereve dhe pajisjeve  

kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,pajisjeve për ndriqim, 

veglave,aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për 

ato,paisjeve për automobila,oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive,orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato,prodhimeve për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për 

kokë,këpucëve,prodhimeve të lekurës,pajisjeve sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket,shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont,shitoreve të 

shitjesë me pakicë,sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit,për 

palë të tretë,shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit,gjegjësishtinformatat 

për prodhimët për konsumatorë,informata këshilluese për konsumatorë dhe informatave 

shërbyese për konsumator,;Sshërbime të organizimit të transaksioneve komerciale për palë 

të treta,poasht nëpërmjet internetit;Shërbime të menaxhimit të punës;Sherbime të 

planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit,rekrutim  

kuadrit;Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit.Sherbime të asistencës në 

menaxhimin komercial dhe industrial.Ofrim të shërbimeve për palë të treta,blerje të mallit 

dhe shërbime për ndermarrje tjera.   

 

 

(111)  20276 

(151)  09/03/2017 

(181)  06/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/172 

(732)  F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             
 

(540)  TECENTRIQ 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  20275 

(151)  09/03/2017 

(181)  06/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/174 

(732)  SAPONIA" kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek M. Gupca 

2, Osijek, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

(540)  FAKS HELIZIM COLORGEL 

PURE ENERGY 
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(511) 3   Preparate për zbardhje dhe lëndë tjera për larje; preparate të lëngshëm për 

zbardhje dhe lëndë tjera për zbardhje; preparate për heqjen e njollave nga  rrobat; preparate 

për pastrim, lustrim, heqje yndyre dhe gëryerje; preparate shtëpiake për heqjen e njollave të 

yndyrnave; preparate për zbutje paraprake; sapun; prodhime parfumesh, vajrave eterik, 

prodhimeve kozmetike, losioneve për flokë; preparateve për kujdes të dhëmbëve   

 

 

 

(111)  20274 

(151)  09/03/2017 

(181)  06/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/175 

(732)  SAPONIA" kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek M. Gupca 

2, Osijek, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  FAKS HELIZIM AKTIVGEL 

PURE ENERGY 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhje dhe lëndë tjera për larje; preparate të lëngshëm për 

zbardhje dhe lëndë tjera për zbardhje; preparate për heqjen e njollave nga  rrobat; preparate 

për pastrim, lustrim, heqje yndyre dhe gëryerje; preparate shtëpiake për heqjen e njollave të 

yndyrnave; preparate për zbutje paraprake; sapun; prodhime parfumesh, vajrave eterik, 

prodhimeve kozmetike, losioneve për flokë; preparateve për kujdes të dhëmbëve   

 

 

 

(111)  20273 

(151)  09/03/2017 

(181)  06/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/176 

(732)  SAPONIA" kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek M. Gupca 

2, Osijek, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  FAKS HELIZIM NATURAL & 

SENSITIVE PURE ENERGY 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhje dhe lëndë tjera për larje; preparate të lëngshëm për 

zbardhje dhe lëndë tjera për zbardhje; preparate për heqjen e njollave nga  rrobat; preparate 

për pastrim, lustrim, heqje yndyre dhe gëryerje; preparate shtëpiake për heqjen e njollave të 

yndyrnave; preparate për zbutje paraprake; sapun; prodhime parfumesh, vajrave eterik, 

prodhimeve kozmetike, losioneve për flokë; preparateve për kujdes të dhëmbëve   
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(111)  20272 

(151)  09/03/2017 

(181)  06/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/177 

(732)  SAPONIA" kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek M. Gupca 

2, Osijek, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  FAKS HELIZIM SUPERAKTIV 

PURE ENERGY 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhje dhe lëndë tjera për larje; preparate të lëngshëm për 

zbardhje dhe lëndë tjera për zbardhje; preparate për heqjen e njollave nga  rrobat; preparate 

për pastrim, lustrim, heqje yndyre dhe gëryerje; preparate shtëpiake për heqjen e njollave të 

yndyrnave; preparate për zbutje paraprake; sapun; prodhime parfumesh, vajrave eterik, 

prodhimeve kozmetike, losioneve për flokë; preparateve për kujdes të dhëmbëve   

 

 

 

(111)  20271 

(151)  09/03/2017 

(181)  06/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/178 

(732)  SAPONIA" kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek,  M. 

Gupca 2, Osijek, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  FAKS HELIZIM AQUAMARINE 

PURE ENERGY 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhje dhe lëndë tjera për larje; preparate të lëngshëm për 

zbardhje dhe lëndë tjera për zbardhje; preparate për heqjen e njollave nga  rrobat; preparate 

për pastrim, lustrim, heqje yndyre dhe gëryerje; preparate shtëpiake për heqjen e njollave të 

yndyrnave; preparate për zbutje paraprake; sapun; prodhime parfumesh, vajrave eterik, 

prodhimeve kozmetike, losioneve për flokë; preparateve për kujdes të dhëmbëve   

 

 

 

(111)  20169 

(151)  23/02/2017 

(181)  09/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/179 

(732)  MERIAL 29 avenue Tony Garnier, 

69007 LYON, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 

(540)  MERIAL 
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(511) 3   Sapunë, shamponë, losione, pasta për dhëmbë, artikuj toaleti dhe kozmetikë për 

kafshë, shkopinj pambuku për qëllime kozmetike për kafshë; preparate për kujdesin e 

lëkurës ndaj kafshëve   

 

 

 

(111)  20171 

(151)  23/02/2017 

(181)  09/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/180 

(526)   kuqe, argjend dhe bardhë 

(300)  UK00003073402  19/09/2014  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road, Suite 300,  

Wilmington, Delaware 19808, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, duhan, produkte të dyhanit; çakmak; shkrepëse; artikuj për duhanpirës   

 

 

 

(111)  20155 

(151)  23/02/2017 

(181)  09/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/181 

(526)  kuqe, bardhë e zezë 

(732)  Molkerei Alois Müller GmbH & Co. 

KG Zollerstraße 7 86850 Fischach, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte të qumështit   

30   Kafa; Kakao; embëlsira të ftohura; akull për ushqim   

32   Ujë mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; Lengje frutash dhe pije       

frutash; Shurupe dhe preparate tjera për pregaditjën e pijeve. 
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(111)  20166 

(151)  23/02/2017 

(181)  10/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/182 

(591)  E zezë, e bardhë, e kuqe 

(732)  ETI GIDA  SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI 11. CADDE ESKISEHIR , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   te gjitha llojet e bukës   

 

 

 

(111)  20167 

(151)  23/02/2017 

(181)  10/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/183 

(526)  e kuqe,e bardhë, e         

verdhë,portokalli dhe kaltërt 

(732)  ETI GIDA  SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI 11. CADDE ESKISEHIR , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama           

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   piskota, çokolada, kreker-pjekina, vafle-piskota të mbushura, torte, pjekurina, 

produkte nga pjekurinat dhe ëmbëlsirat, çokolada, tart-të thekura, pite nga frutat – kuleç të 

ëmbël, pite, drithëra për mengjes, bukë, kokoshka  dhe  oriz i   expanduar   
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(111)  20164 

(151)  23/02/2017 

(181)  10/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/184 

(526)  e zezë, e bardhë, e kuqe dhe e verdhë 

(732)  ETI GIDA  SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI 11. CADDE ESKISEHIR , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   piskota, çokolada, kreker-pjekina, vafle-piskota të mbushura, torte, pjekurina, 

produkte nga pjekurinat dhe ëmbëlsirat, çokolada, tart-të thekura, pite nga frutat – kuleç të 

ëmbël, pite, drithëra për mengjes, bukë, kokoshka  dhe  oriz i   expanduar   

 

 

 

(111)  20160 

(151)  23/02/2017 

(181)  10/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/186  

(732)  KRKA, Tovarna Zdravil, d.d. Novo 

Mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo Mesto, 

SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  DULSEVIA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  20162 

(151)  23/02/2017 

(181)  10/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/187 

(732)  KRKA, Tovarna Zdravil, d.d. Novo 

Mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo Mesto, 

SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 

(540)  LEVALOX 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

310 

 

 

(511) 5   produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  20054 

(151)  14/02/2017 

(181)  11/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/191 

(732)  ALBI – COMERCE sh.p.k. Zona e re 

industriale p.n. 10000 Prishtina, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Vaj për ushqim; posaçërisht vaj peshku; peshk, peshk i ngrirë dhe i konservuar   

35   Shitje me pakicë dhe shumicë të vajit për ushqim, posaçërisht vaj peshku; shitje me 

pakicë dhe shumicë të pajisjeve dhe mjeteve për vaj ushqimor; shitje me pakicë dhe 

shumicë të peshkut, peshkut të ngrirë dhe të konservuar   

 

 

 

(111)  20159 

(151)  23/02/2017 

(181)  11/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/192 

(300)  013737499  12/02/2015  OH 

(732)  Diageo North America, Inc. 801 Main 

Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoholike (përpos birrave)   
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(111)  20333 

(151)  16/03/2017 

(181)  11/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/194 

(732)  F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  OCREVUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  20334 

(151)  16/03/2017 

(181)  12/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/195 

(732)  YILDIZ HOLDİNG A.Ş. Kisikli 

Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak No:6/1 

Üsküdar İstanbul, TR 

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

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

 
 

(540)  ÜLKER ALBENİ 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificialel; oriz; tapioka dhe sago; miell dhe pregatitje 

të punuara nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj ushqyes; sheqer, mjaltë, melasë; 

tharmë buke, pluhur për pjekurina; kripë; mustard; uthull, salcë (kondiment); erëza; akull   

 

 

 

(111)  20354 

(151)  16/03/2017 

(181)  12/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/200 

(732)  Vestel Ticaret A.S. Organize Sanayi 

Bölgesi 45030  Manisa, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente për telekomunikim, telefona; mbushës për bateri për 

telefona; harduerë dhe softuerë për pasije për lidhjen e rrjeteve në kompjuterë; paisje për 

komunikimin e të dhënave; kompjuterë; laptop; tablet; softuerë kompjuterik; skenerë dhe 

monitora (jo për përdorim mjekësor), printer, pjesë periferike kompjuterike   
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(111)  20395 

(151)  23/03/2017 

(181)  13/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/201 

(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)  MICONAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ilaçet për trajtimin e lëkurës dhe indeve nënlëkurore.   

 

 

 

(111)  20299 

(151)  09/03/2017 

(181)  13/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/202 

(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)  FUNGILAC 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produktet farmaceutike   

 

 

 

(111)  20302 

(151)  09/03/2017 

(181)  13/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/203 

(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)  XEPLION TRINZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   
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(111)  20301 

(151)  09/03/2017 

(181)  13/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/204 

(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)  XEPLION TRITAIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  20297 

(151)  09/03/2017 

(181)  13/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/205 

(526)  Ngjyrë e zezë, ngjyrë e bardhë. 

(732)  Continental Teves AG & Co. oHG         

Guerickestrasse 7, 60488 Frankfurt, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Fluid për frena   

9   Ndërprerës të shtypjes, kontrollues të fluidit për frena, kontrollues të instalimeve në 

motor të automjeteve në veçanti regulatorë për dritaret elektronike, regulatorëve të shtypjes 

së karburantit, kontrolluesve të frenave, matësve elektrik dhe elektronik, prekjes (touch), 

kontrollit, paisjeve për regullim dhe transmetim për instalimet për matje në vetura, prekje 

(touch), regullim dhe transmetim të informatave për afatin e shpejtësisë, distancës së 

objekteve, shtypjes, temperaturës, përshpejtimit dhe/ose pozitës ose shkallës së ndryshimit 

të veturës, hapsirës, ose kontrollit të veturës, përfshi procesorët dhe sensorët për drejtim dhe 

kontroll të automjetit, të përmirësojë sigurinë e vozitjes, stabilitetin dhe pezullim të 

zhurmës; sensorë për përdorim në kontrollimin të vozitjes dhe veprimeve për siguri dhe 

sigurim të paisjeve të motorit të automjetit; matës për matjen e ajrit, elektricitetit, ujit dhe 

karburantit të automjetit; takeometër; sisteme hardveri dhe softueri për instalime në 

automjete tokësore për të  hartuar informata operative dhe statistikore në automjet dhe 

vozitës; sisteme hardveri dhe softueri për instalime në automjete tokësore për të  

mbështetur vozitësin në veprimin efikas punës së makinës; sisteme hardveri dhe softueri 

për instalime në automjete tokësore për të sigururar harxhim efikas të karburantit; sisteme 

hardveri dhe softueri për montim në automjete tokësore për displei të mënyrës së veprimit 

dhe identifikimin e preferencave të kërkesave operative; paisje diagnostifikimi për testim të 
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sensorëve për përdorim në nxitjen e kontrollit dhe operimit të sigurisë së automjetit dhe 

paisjeve të sigurisë; sisteve për nxehje, venitlim dhe kondicionim të ajrit për akomodim të 

udhëtarëve;  akumulatorë dhe pjesët e tyre; dritave sinjalizuese për automjete, 

instrumentave dhe matësve; takeometër; njësi për kontrollin e rymës përfshi porcesorë dhe 

sensorë për regullim dhe kontrollë të frenave, transmetimit, pezullimit të gazrave dalës; 

regullator të voltazhës për automjete; matës elektrik dhe elektronik, pajisje testimi kontrolli 

për instalime në motorin e automjeteve, posaqërisht të monitorojë dhe kontrolloj 

shpejtësinë, shtypjen në rrota dhe distancën automjetit, ndihmësve automatik për parkim; 

matës të presionit të gomave dhe sensorëve të shpejtësisë së rotullimeve, aprate dhe 

instrumente për përçim, kyçje, transformim, akumulim, regullim ose kontroll të 

elektricitetit, siguresa elektrike, relej elektrik, transponderë, sensorë, aktivizues (të përfshirë 

në këtë klasë); qasje elektrike dhe pajisje mbyllëse për automjete, përfshi pajisjet 

kontrolluese,  kontrolle dhe elektromotorë; lazerë, jo për qëllime mjekësore; programe dhe 

softuer të ruajtshëm kompjuterike   

12   Mjete për lëvizje në tokë, ajër dhe/ose ujë dhe pjesët dhe aksesuarët  të përfshirë në 

këtë klasë; frena për automjete dhe pjesët e tyre, përfshi frenat për parkim, frenat aktiv për 

parkim dhe imobilizerë, distribuim i forcës së frenave, frena rotash; cilindra frenash, 

gjenerator të forcës së frenave, kalibër frenash, tambure frenash, cilindra frenash, jastëk 

frenash, përforcues frenash, pedalje frenash të përshtatura, takëm për riparim të frenave, 

regulator të shtypjes në frenave, ndërprerës i shtypjes, nofulla frenash, mbështetës frenash 

dhe pjesë aksesorësh, indikator i veshjes së frenave (harxhimit), shpërndarës i shumfisht 

qëndror hidraulik, komponent të sitemit hidraulik, zorë frenash, kablo për frena dore, disqe 

frenash,  tambure frenash, të gjitha mallrat e përmendura si pjesë e sitemit të frenave, 

kontroll mekanik dhe hidraulik dhe çarqe regullues të përfshirë në këtë klasë; bartës të 

kthetrave dhe/ose boshte automjetesh dhe pjesët për ato, elektromekanizma të regulluar dhe 

jo të regulluar dhe sisteme elektro-hidraulike të sistemit të drejtimit dhe pjesë për ato, shasi 

të regulluara dhe të paregulluara, paisje sigurie për automjetet motorike të përfshira në këtë 

klasë, përfshi jastëk ajri, përfshi dhe shtesat e rripave të sigurisë të përfshira në këtë klasë; 

komponentë bashkimi dhe transmetimi përfshi pedale friksioni për automjete, pjesë për 

pedaljet e friksionit për automjete, posaçërisht kablot e friksionit, pjesa kryesore e friksionit 

dhe cilindër robërues (përmbledhës), motorë elektrik për përdorim në automjetet tokësore, 

motorë ventilator për ftohjen e sistemit të motorit, drejtues për dritaret lektrike, sisteme 

kundër thyerjes së bravave të automjeteve.       

 

 

 

(111)  20055 

(151)  14/02/2017 

(181)  13/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/206 

(732)  AYAYDIN TEKSTİL İNŞAAT 

TURİZM TİCARET SANAYI LIMITED 

ŞİRKETİ YENIBOSNA MERKEZ 

MAHALLESI CEMAL ULUSOY 

CADDESİ NO:13 BAHÇELIEVLER / 

İSTANBUL, TR 

(540)   
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 25   Veshje për trupin, veshje për këmbët, mbulesat për kokën   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës   

 

 

 

(111)  20304 

(151)  09/03/2017 

(181)  16/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/207 

(526)  Portokalli dhe e bardhë 

(300)  Z-201471492  12/12/2014  SI 

(732)  DROGA KOLINSKA, Živilska 

industrija, d.d. Kolinska ulica 1 1544 

Ljubljana, SI 

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

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

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; peshk; shpezë; kafshe gjyetie; ekstrakte mishi; pashtetë, pashtetë mishi, 

pashtetë peshku, pashtetë mëlçie, pashtetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje 

perimesh; gjelatinë mishi, gjelatinë peshku, gjelatinë perimesh; mish i konzervuar; produkte 

mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konzervuara, të ngrira, të terura dhe të 

ziera; gjelatinë; gjemëra; komposte; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra ushqyes 

dhe yndyrëra.   

30   Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe pregatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke, 

pluhur për pjekurina; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim; 

pashteta, lyerje dhe gjelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë   

35   Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime; 

marketing direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione 

zyrash; sherbime marketingu, shitje me shumice dhe me pakicë të mishit, peshkut, 

shpezëve, kafsheve të gjyetisë, ekstrakteve të mishit, pashtetave, pashtetave të mishit, 

pashtetave të peshkut, pashtetave të mëlçisë, pashtetave të perimeve, lyerjeve, lyerjeve të 

mishit, lyerjeve të peshkut, lyerjeve të perimeve, gjelatinave, gjelatinës së mishit, gjelatinës 

së perimeve, mishit të konzervuar, produkteve të mishit të pasterizuar, supave të mishit; 

shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve të mishit të pasterizuar, të ngrirë, të terur apo të 

zier, fruta dhe perime; shitje me  shumicë dhe pakicë të gjelatinës, gjemërave, komposteve, 

vezëve, qumështit, produkteve të qumështit, vajra ushqyese, yndyrërave, kafesë, çajit, 

kakaos, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell dhe pregatitje të bëra nga 

drithërat, bukë, pasta, ëmbëlsira, akuj, mjaltë, shurup melase, tharmë buke, pluhur për 

pjekurina, kripë, mustard, uthull, salcë (kondimente), erëza, akull për rifreskim.    
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(111)  20300 

(151)  09/03/2017 

(181)  16/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/208 

(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)  NASORYL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produktet farmaceutike   

 

 

 

(111)  20303 

(151)  09/03/2017 

(181)  16/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/209 

(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)  XEPLION XERQETTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  20056 

(151)  14/02/2017 

(181)  16/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/210 

(300)  302014006429.4  16/09/2014  DE 

(732)  dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Carl-Metz-Straße 1 76185 Karlsruhe, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për larje dhe zbardhim; preparate për pastrim, lustrim, heqje të yndyrës 
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dhe për gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esencialë, preparate për kujdesin ndaj trupit dhe 

bukurisë; losione për flokë; preparate për kujdesin ndaj dhëmbëve; preparate kozmetike për 

banja; produkte kozmetike, preparate kozmetike për buzë, sy, vetulla, thonj të duarve, thonj 

të këmbëve, fytyrë ose duar; lapsa kozmetikë; preparate të kujdesit kozmetik për buzë, sy, 

vetulla, thonj të duarve ose të këmbëve; losione për trup; xhela dushi; deodorantë për njerëz 

ose për kafshë; parfume; kremra për lëkurë [për përdorime kozmetike]; gjalpë trupi [për 

përdorime kozmetike]; losione kozmetike për lëkurë; qumësht për fytyrë dhe trup [për 

përdorime kozmetike]; serume për lëkurë [për përdorime kozmetike]; preparate për 

fërkimin e lëkurës [për përdorime kozmetike]; preparate për fërkimin e duarve [për 

përdorime kozmetike]; maska bukurie për duar; doreza, të lagura me losione kozmetike 

[për përdorime kozmetike]; buzëkuq; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; maska të 

bukurisë; krem zbardhues për lëkurë; llak thonjsh; preparate grimi; losione për flokë; vajra 

esencialë prej drurit të cedrit; ngjyra për flokë; preparate për valëzimin e flokëve; qerpikë 

artificialë; preparate kozmetike për qerpikë; takëme kozmetike; vatë pambuku për qëllime 

kozmetike; preparate për heqjen e grimit; sapunë dezinfektues; ujë Javelle; ujë livande; ujë 

i parfumuar; ujë tualeti; preparate për depilim; dyllë për depilim; ekstrakte lulesh 

[parfume]; grim; baza për parfumet prej luleve; preparate për tymosje [parfume]; vaj nga 

bimët gaultheria; vazelinë për qëllime kozmetike; geraniol; yndyra për qëllime kozmetike; 

peroksid hidrogjeni për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike; vaj jasemini; vaj 

livande; vajra për parfume dhe aroma; vaj trëndafili; vajra për qëllime tualeti; ionone 

[parfume]; losione për qëllime kozmetike; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; preparate 

lavanderie; produkte tualeti; esenca mente [vaj esencial]; mentë për parfume; sapun 

medicinal; produkte kozmetike për vetulla; myshk [parfume]; neutralizues për valëzim të 

përhershëm; shampo; thonj artificialë; preparate për kujdesin ndaj thonjve; parfume; 

preparate kozmetike për kujdesin ndaj lëkurës; sapunë kundër djersitjes së shputave; 

pomada për qëllime kozmetike; pudër grimi; preparate rroje; sapunë deodorant; qeska për 

parfumimin e çarçafëve; sapun tualeti; lapsa për vetulla; pudër talku, për përdorim tualeti; 

ngjyra kozmetike; antiperspirantë [produkte tualeti]; sapun antiperspirant; qumësht 

bajameje për qëllime kozmetike; preparate për rrezitje [produkte kozmetike]; preparate 

aromatike [vajra esencialë]; erëza [ndreqje me erëza] për pijet freskuese [vajra esencialë]; 

kripëra banje, që nuk janë për qëllime mjekësore; ngjyra për mjekër; preparate kozmetike 

për humbje të peshës; ngjitës për fiksimin e qerpikëve artificialë; transfere (kalk) dekorative 

për qëllime kozmetike; tkurrës (astringjentë) për qëllime kozmetike; preparate zbardhuese 

[dekolorantë] për qëllime kozmetike; përgatitjet për pastrimin e dhëmbëve të vënë; peceta 

të lagura me losione kozmetike; lustra për dhëmbët e vënë; ngjitëse për qëllime kozmetike; 

losione pas rrojës; llak për flokë; rimel për sy; potpuri [aroma]; spërkatës për freskimin e 

gojës; xhel për zbardhimin e dhëmbëve; kallame temjani;preparate për aromatizimin e ajrit; 

shirita për freskimin e gojës; preparate dushi për qëllime të higjienës personale ose për 

deodorizim [produkte tualeti]; preparate nga aloe vera për qëllime kozmetike; xhel masazhi 

jo për qëllime mjekësore; shkëlqim për buzë; balsame jo për qëllime mjekësore; shampo të 

thatë; ngjitëse artistike për thonj; preparate për mbrojtje nga dielli; preparate për fërkim; 

preparate nga aloe vera për qëllime kozmetike; vajra masazhi për qëllime kozmetike; 

gargarë e pa medikuar; vaj bajameje; sapun bajameje; qelibar [parfum]; sapun për freskimin 

e ngjyrës së tekstilit; sapun rroje; gargara, jo për qëllime mjekësore; dyllë për mustaqe; 

vajra esenciale prej limoni; kolonjë; ngjyrues për qëllime tualeti; zumpara; preparate për 

heqjen e llakut; ngjitëse për fiksimin e flokëve artificialë; kripëra zbardhues; sodë 
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zbardhuese; zbardhues për përdorim në lavanderi; lustër për përdorim në lavanderi; dru 

aromatik; karbure prej metali [lëndë gërryese]; karbur silikoni [lëndë gërryes]; hi vullkanik 

për pastrim; krem këpucësh; preparate për pastrim; preparate për lustrim; dyllë këpucësh; 

lustër për mobilie dhe dysheme; preparate për shkëlqim [lustër]; dyllë këpucarie; dyllë i 

këpucëtarit; dyllë për përdorim në lavanderi; dyllë për dysheme prej parketi; dyllë për 

lustrim; dyllë i rrobaqepësit; ngjyrues për përdorim në lavanderi; ruajtës lëkure (lustra); 

produkte kozmetike për kafshët; shkumës pastrimi; heqës njollash; kremra lustrimi; sodë 

rrobash, për pastrim; pasta për kaishin e berberit; kremra për lëkurë; preparate për heqjen e 

ngjyrës; preparate për heqjen e vernikut; temjan; preparate për njomje në lavanderi; esenca 

eterike; preparate për pastrim; letër lustrimi; letër smerili; gurë lustrues; gur shpani; safrol; 

finjë e soduar; terpentinë, për heqjen e yndyrës; vaj prej terpentine për heqjen e yndyrës; 

terpene [vajra esencialë]; leckë gërryese; leckë qelqi; gur tripoli për lustrim; lëndë gërryese; 

letër gërryese; amoniak [alkal i avullueshëm] [detergjent]; gurë shap [astringjentë]; zbutës 

tekstili për përdorim në lavanderi; shampo për kafshët shtëpiake; ajër i konservuar nën 

presion për qëllime pastrimi dhe heqjen e pluhurit; lecka të lagura me detergjent për 

pastrim; deodorantë për kafshë shtëpiake; lecka të lagura me vajra esencialë për përdorime 

kozmetike dhe lecka kozmetike të lagura paraprakisht; vajra, losione, kremra, pudra për 

qëllime kozmetike dhe preparate kozmetike për banja; preparate për larjen e trupit dhe xhel 

dushi; kremra për fytyrë, lëkurë dhe trup për përdorime kozmetike; ushqyes flokësh [për 

përdorime kozmetike]; kremra për përdorim pas rrojës; ujë tualeti; shkumë rroje; xhel rroje; 

kremra rroje, lapsa rroje [astringjentë]; eksfoliantë (preparate për luspimin e lëkurës); 

spërkatës me ujë mineral për qëllime kozmetike; preparate për larjen e flokëve; vajra për 

qëllime pastrimi; preparate për pastrim të thatë; gurë rroje [astringjentë]; peceta të lagura 

me vajra dhe losione kozmetike; hije për sy; konsilerë (sherk) [produkte kozmetike]; zbutës 

të kutikulave; kremra për kutikula; preparate për heqjen e llakut të thonjve; hollues i llakut 

të thonjve; perla për thonj; dekalkomani për thonj.   

5   Preparate higjienike për përdorim mjekësor; ushqim dietetik jo për qëllime mjekësore; 

ushqim për foshnja; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë që nuk janë për qëllime 

mjekësore; emplastër, materiale për fashimin e plagëve; dezinfetkues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide; preparate për pastrimin e ajrit; emplastra 

ngjitëse; kripëra për banjat me ujë mineral; banja me oksigjen; ujë deti për banja mjekësore; 

preparate terapeutike për banja; fasha mjekësore; bandazhe për fashim, bonbone që nuk 

janë për qëllime mjekësore; baltë për banja; rripa për peceta [peshqirë] higjienike; shkopinj 

për tymosje; preparate me vitamina që nuk janë për qëllime mjekësore; tretësira për lente 

kontakti; ujë bar blete që nuk është për qëllime mjekësore; ujëra mineralë që nuk janë për 

qëllime mjekësore; kripëra të ujit mineral; ujë termal; tretësira për heqjen e emplastrave 

ngjitëse; yndyrë për mjelje; çamçakëz që nuk është për qëllime mjekësore; brekë higjienike; 

tamponë higjienikë; vatë higjienike; peshqirë higjienikë; çaje bimësh që nuk janë për 

qëllime mjekësore; pije dietetike që nuk janë për qëllime mjekësore; peceta grash [produkte 

higjienike]; preparate për tymosje për qëllime mjekësore; preparate prej elementeve gjurmë 

për përdorim nga njerëzit dhe për kafshë që nuk janë për qëllime mjekësore; deodorantë për 

veshmbathje dhe tekstile; preparate për deodorizimin e ajrit; dezinfektues për qëllime 

higjienike; preparate për higjienizimin e duarve; ngjitëse për dhëmbët e vënë; pambuk 

antiseptik; emplastra mjekësore; pambuk për qëllime mjekësore; përvëlesa jo mjekësore; 

çaj jo mjekësor; vaj i mëlçisë së merlucit; shirita ngjitës për qëllime mjekësore; peceta për 

përmirrje; preparate për pastrimin e lenteve të kontaktit; fibër ushqimor; brekë, absorbuese, 
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për përmirrje; peceta për gjinj; preparate për larjen e syve që nuk janë për qëllime 

mjekësore; deodorantë, që nuk janë për njerëz ose për kafshë; detergjente për qëllime 

mjekësore; substanca dietetike që nuk janë për qëllime mjekësore; ushqim dietetik që nuk 

është për qëllime mjekësore; përvëlesa medicinale që nuk janë për qëllime mjekësore; bar 

insektlargues; myshk irlandez për qëllime mjekësore; mikrobvrasës; kompresa; pije 

qumështi me malt që nuk janë për qëllime mjekësore; qumësht prej bajameve që nuk është 

për qëllime mjekësore; pije jo mjekësore; bimë jo mjekësore; brekë higjienike; tamponë 

higjienikë; mentol; shtesa ushqimore me minerale që nuk janë për qëllime mjekësore; ujëra 

mineralë që nuk janë për qëllime mjekësore; preparate për të lehtësuar daljen e dhëmbëve; 

preparate kundër molës; letër kundër molës; shtojca ushqimore që nuk janë për qëllime 

mjekësore; vajra që nuk janë për qëllime mjekësore; preparate antiparazitike; paraziticide; 

mentë që nuk është për qëllime mjekësore; vatë për rrëgjyl; preparate antikriptogamike; vaj 

ricini që nuk është për qëllime mjekësore; kripëra që nuk janë për qëllime mjekësore; çaj 

për dobësim që nuk është për qëllime mjekësore; shurupe që nuk janë për qëllime 

mjekësore; glukozë që nuk është për qëllime mjekësore; preparate për larjen e vagjinës; 

vazelinë për qëllime mjekësore; kuti të ndihmës së parë, të mbushura; pelena tekstili për 

foshnja; brekë-peceta për foshnja [brekë-pelena].   

21   Vegla dhe enë shtëpie dhe kuzhine; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç atyre që 

përdoren për ngjyrosje); materiale për krijimin e furçave; artikuj për qëllime pastrimi; lesh 

çeliku; qelq i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç qelqit që përdoret në ndërtimtari); 

artikuj prej qelqi, porcelani dhe argjile, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; furça 

kozmetike; furça aplikimin e grimit; sfungjerë për aplikimin e grimit; furça për thonj; furça 

tualeti; artikuj furçash; fije për furça; krehër; lecka për pastrim; vegla kozmetike; krehër me 

dhëmbë të mëdhenj për flokë; kuti tualeti; sfungjerë tualeti; kuti për krehër; pllaka qelqi 

[material i papërpunuar]; furça katrani, me dorezë të gjatë; pufe pudre; enë për qëllime 

shtëpiake; krehër elektrikë; kuti pudre; kuti për përdorim në amvisëri ose kuzhinë; furça 

vetullash; enë tualeti; avullues parfumesh; furça rroje; mbajtëse të furçave të rrojës; furça 

dhëmbësh; furça elektrike, përveç pjesëve të makinave; furça elektrike për pastrimin e 

fytyrës; buste prej porcelani, argjile ose qelqi; aparat me ujë për pastrimin e dhëmbëve dhe 

mishit të dhëmbëve; shporta për përdorim shtëpiak; furça dhëmbësh, elektrike; aparate 

deodorizuese për përdorim personal; sfungjerë për qëllime shtëpiake; faqore; doreza për 

qëllime shtëpiake; doreza lustruese; gota prej letre ose plastike; pe për qëllime detare; 

sfungjerë gërryes për fërkimin e lëkurës; pajisje për heqjen e grimit; vegla amvisërie ose 

kuzhine; fshesa; kova; lavamanë [enë]; kuti metalike për mbajtjen e peshqirëve prej letre; 

kuti sapunësh; misurë [lavamanë]; djegës parfumesh; furça për këpucë; artikuj prej qelqi 

[enë]; rrafshuese kravatash; bombol me vrimë nxjerrëse për letra higjienike, bombol me 

vrimë nxjerrëse për sapun; mbajtës sfungjeri; aparate dhe makina për lustrim, për qëllime 

shtëpiake, jo-elektrike; materiale për lustrim për të bërë shkëlqim, përveç preparateve, 

letrës dhe gurit; mbajtës sapuni; mbajtës pecetash; artikuj të ngjyrosur prej qelqi; krijime 

arti prej porcelani, argjile ose qelqi; tabaka për qëllime shtëpiake; fshirëse pluhuri prej 

pendlave; peceta për fshirjen e pluhurit [lecka]; figurina [statueta] prej porcelani, qeramike, 

argjile ose qelqi; shtupa për pastrim; kapëse rrobash; gota qelqi për pije; thasë izotermikë; 

pjata, pjata ngrohëse (si kuti termoizoluese për ushqim), gota me çep; vaska foshnjash 

(portative); ngrohës të shishes së foshnjës (jo elektrike); furça për pastrimin e shishes dhe 

biberonit; furça flokësh; mbajtës të shishes; kuti të drekës; kuti frigorifer; kuti ngrohëse 

(kuti termoizoluese); furça pudrash; shporta mbeturinash; aparate për heqjen e grimit, jo 
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elektrike; avullues aerosol, që nuk janë për qëllime mjekësore; sita të hirit (artikuj 

amvisërie); kupa; dërrasa për hekurosje; aparate deodorizuese për përdorim personal; pjata 

njëpërdorimshe; kova akulli; furça elektrike, përveç pjesëve të makinave; shufra peshqirësh 

dhe unaza peshqirësh; kurthe insektesh; kuti termoizoluese; shishe termoizoluese; produktet 

qeramike për përdorim në amvisëri; thasë, kuti për ftohje, portative, jo-elektrike; pajisje 

pastrimi, që vihen në funksion me dorë; lecka për pastrim; lugë këpucësh; aparate për 

pastrimin e këpucëve, jo-elektrike; hekur këpucëtari; mbajtës të letrës higjienike, gota qelqi 

për pije; dërrasa për larje rrobash; govata për larje; kruajtëse dhëmbësh; kuti të kruajtëseve 

të dhëmbëve; ndarëse të gishtërinjve të këmbës për pedikyr [vegla kozmetike dhe tualeti]; 

shabllone thonjsh për manikyr [vegla kozmetike dhe tualeti]; vegël ndihmëse për lyerjen e 

qerpikëve [vegla kozmetike dhe tualeti]; gota për mbajtjen e furçave të dhëmbëve   

 

 

 

(111)  20266 

(151)  09/03/2017 

(181)  16/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/211 

(526)  E gjelbër dhe nuansat e ngjyrës së 

gjelbër, e bardhë, e kuqe dhe nuansa e së 

kuqes, e verdhë dhe nuansa e ngjyrës së 

verdhë, e zezë. 

(732)  Jamnica d.d. Getaldićeva 3, 10 000 

Zagreb, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve.    

 

 

 

(111)  20298 

(151)  09/03/2017 

(181)  16/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/212 

(526)  E gjelbër dhe nuansat e ngjyrës së 

gjelbër, e kuqe dhe nuansa e së kuqes, e 

verdhë dhe nuansa e ngjyrës së verdhë, 

pembe, e bardhë, e zezë. 

(732)  Jamnica d.d. Getaldićeva 3, 10 000 

Zagreb, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

(540)  SENSATION! 
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(511) 32   Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve   

 

 

 

(111)  20268 

(151)  09/03/2017 

(181)  16/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/213 

(526)  E gjelbër dhe nuansat e ngjyrës së 

gjelbër, ngjyrë kafe dhe nuansat e ngjyrës 

kafe, e bardhë, e zezë 

(732)  Jamnica d.d. Getaldićeva 3, 10 000 

Zagreb, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve   

 

 

 

(111)  20289 

(151)  09/03/2017 

(181)  17/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/215 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

(540)  XEPLION LYONTRES 
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(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & D"            

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

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  20291 

(151)  09/03/2017 

(181)  17/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/216 

(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)  XEPLION TRINETI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  20293 

(151)  09/03/2017 

(181)  17/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/217 

(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)  XEPLION XEPTENA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit.   

 

 

 

(111)  20292 

(151)  09/03/2017 

(181)  17/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/218 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

(540)  TRINETI 
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US 

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

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

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit.   

 

 

 

(111)  20290 

(151)  09/03/2017 

(181)  18/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/223 

(732)  Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, DE 

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

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

 
 

(540)  ALLERGOCOVER 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Tekstil destinuar për ne mjekësi.   

24   Tekstile dhe produkte tekstili   

 

 

 

(111)  20308 

(151)  10/03/2017 

(181)  18/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/224 

(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)  TRINZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  20307 

(151)  10/03/2017 

(181)  18/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/225 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

(540)  XEPTENA 
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US 

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

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

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  20391 

(151)  23/03/2017 

(181)  18/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/226 

(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)  LYONTRES 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  20375 

(151)  17/03/2017 

(181)  19/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/228 

(526)  E zezë 

(732)  Apatinska pivara doo Apatin 

 Trg Oslobodjenja 5, 25260 Apatin, RS 

(740)  Albert Islami nga "ALBERT ISLAMI 

& Partners" L.P. Bulevardi I Dëshmorve 58 

A Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   
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(111)  20376 

(151)  17/03/2017 

(181)  19/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/229 

(526)  e kuqe, e zezë e                                   

bardhë 

(732)  Pak Gıda Üretim ve Pazarlama 

Anonim Şirketi  Pak İş Merkezi Prof. Dr. 

Bülent Tarcan Sokak. No: 5  Gayrettepe, 

İstanbul, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioke dhe miell palme (sago); miell 

dhe preparate të përgaditura nga drithërat; bukë; kuleç dhe ëmbëlsira; akull për ushqim; 

sheçer; mjaltë; mëlasa; tharëm, pluhur për pjekurina; krip; mustardë (senf); uthull, salca; 

erëza-mëlmesa; akull.    

 

 

 

(111)  20288 

(151)  09/03/2017 

(181)  19/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/230 

(732)  Saint-Gobain Weber Rue de Brie, 

77170 Servon, FR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  WEBER.TEC 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndërtimi (jo metalike); llaç për ndërtim; beton; shtresa (materiale 

ndërtimi).   

 

 

 

(111)  20352 

(151)  16/03/2017 

(181)  20/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/232 

(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)  XERQETTA 
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(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  20306 

(151)  10/03/2017 

(181)  23/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/233 

(732)  Lorenz Snack-World Holding GmbH 

Adelheidstr. 4/5, 30171 Hannover, DE 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  Fascinations 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte te patateve për konsum të bërë nga nxjerrja (me përjashtim të miellit të 

patates), derisa janë te përfshira në klasën 29, crisps patatesh, shkopinj patatesh; rrush të 

thatë, lajthi te qëruara, kikirikë, shqeme dhe bajame, të thata, te pjekura, te kripura dhe / ose 

me erëza; produkte snacks (rosticerie) me  bazë nga frutat e forta; fruta të thata, snacks i 

frutave   

 

 

 

(111)  20154 

(151)  23/02/2017 

(181)  23/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/234 

(732)  Lorenz Snack-World Holding GmbH 

Adelheidstr. 4/5, 30171 Hannover, DE 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  Crustics 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte te patateve për konsum të bërë nga nxjerrja (me përjashtim të miellit të 

patates), derisa janë te përfshira në klasën 29, crisps patatesh, shkopinj patatesh; rrush të 

thatë, lajthi te qëruara, kikirikë, shqeme dhe bajame, të thata, te pjekura, te kripura dhe / ose 

me erëza; produkte snacks (rosticerie) me  bazë nga frutat e forta; fruta të thata, snacks i 

frutave   
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(111)  20349 

(151)  16/03/2017 

(181)  23/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/235 

(732)  GRENDENE S.A.  Av. Pimentel 

Gomes, 214, Bairro: Expectativa, 62040-050 

Sobral – CE, BR 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Mbathje per femra – përshkrimi bazë i klasës 25; Sandale; Këpucë plazhi; 

Pantofla banje; Shtresa të pjesës së sipërme të këpucëve [vamps for shoes]; Çizme; Këpucë 

të sheshtë; Pantofla; Këpucë prej druri [clogs]; Sandale me gisht [flip-flops]; Këpucë tenisi.   

 

 

 

(111)  20350 

(151)  16/03/2017 

(181)  23/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/236 

(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)  XEPLION QUARTERA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Barëra (ilaçe) farmeceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve të 

sistemit nervor qendror.   

 

 

 

(111)  20182 

(151)  23/02/2017 

(181)  23/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/237 

(732)  Prompt International sh.p.k. Zona 

industriale “Lidhja e Pejës” pn 

10000 Prishtinë, KS 

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

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

 
 

(540)  PROMPT 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike për industri, shkencë, veprimtari fotografike, lavërtari, pemtari 

dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e papërpunuar;  plehra organike; 
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përzierje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje, saldim dhe pikje të metaleve; produktet 

kimike për konzervimin e ushqimit; lëndë  regjëse të lëkurës; lëndë ngjitëse të dedikuara 

për industri.   

2   Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; ngjyrues; 

acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët   

3   Preparate zbardhuese  dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; preparate pastruese, 

llustrues, krues dhe gërryes; sapunë; parfume, vajra esenciale, lëndë kozmetike, losione 

flokësh; produkte për trajtimin e dhëmbëve   

4   Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; preparate për ngjitjen , lagëjen dhe thithjen e  

pluhurit; përbërje lagëse dhe ngjitëse; karburante (përfshirë vaj motori) dhe ndriçues; qirinj 

dhe fitilë për ndezje   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate higjenike për qëllime mjekësore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; 

konstrukcione  të transportueshme prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; 

kabëll joelektik dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; 

tuba prej metali të madhësive të ndryshme; kasaforta metalike; mallra prej metali të 

zakonshëm të papërfshira në klasa të tjera; minerale   

7   Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit tokësore); 

komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit tokësor); 

vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh   

8   Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë); takëm thikash/pirunjësh; armë 

krahu dhe armë të ftohta; paisje mekanike dhe  brisqe rroje   

9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, gjeodezik, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin (akumulimin), përshtatjen ose kontrollimin e rrymës 

elektrike; aparate regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; 

transportues të dhënash magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe 

mekanizma për aparate që vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, 

pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

10   Aparate dhe instrumenta kirurgjikë, mjekësorë, dentarë dhe veterinarë, gjymtyrë, sy 

dhe dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë; materiale qepjeje të plagëve   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Mjete transporti; aparate lëvizëse nëpër tokë, ujë ose ajr.   

13   Armë zjarri; municione dhe predha; eksplozivë; fishekzjarre   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe artikuj prej metaleve të çmuara ose të veshura 

me metale të tilla që nuk përfshihen në klasa të tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumenta 

kohëmatës dhe kronometrikë   

15   Instrumenta muzikorë   

16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

329 

 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese (shkronja shtypi); kallëpe stampimi   

17   Gomë, gutaperka, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara si gjysëmfabrikate; materiale 

paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali   

18   Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, 

çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala   

19   Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran dhe 

bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali.   

20   Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej druri, 

tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, qelibari, 

sedefi, shkumëdeti dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të materialeve 

plastike   

21   Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera   

22   Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç prej gome ose plastike); 

materiale tekstile fibroze të papërpunuara   

23   Fill dhe fije peri për përdorim në tekstile   

24   Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe 

tavoline.    

25   Veshje, këpucë, kapele.   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, grepa dhe filiqe, gjilpëra dhe 

karfica; lule artificiale   

27   Tapete, qilima, fshirëse këmbësh dhe hasër; linoleum dhe materiale të tjera për të 

mbuluar dyshemetë ekzistuese; artikuj që varen në mur (jotekstili   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

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

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

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrëra.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire, bombone; akullore; 

mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; 

akull   

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt   

32   Birrë; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

33   Pije alkoolike (përjashtuar birrën).   
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34   Duhan; artikuj për pirësit e duhanit; shkrepëse   

35   Shpallje dhe reklamat; menaxhim punësh komerciale; administrim biznesi; shërbime 

zyre   

36   Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme   

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi   

38   Telekomunikacione.   

39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; organizimi dhe përgatitje udhëtimi   

40   Përpunimi i materialeve.   

41   Arsimi; aftësim profesional; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

sherbime analizash industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i 

kompjuterave nga ana mekanike dhe ajo e programeve   

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

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore   

45   Shërbime juridiko-ligjore; shërbime sigurimi për mbrojtjen e pasurisë dhe të 

individëve; shërbime personale  dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar 

nevojat e individëve.   

 

 

 

(111)  20127 

(151)  23/02/2017 

(181)  23/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/238 

(526)  Kaltërt e ndritshme, argjent dhe e 

kaltërt e errët 

(300)  201431645  08/12/2014  AZ 

(732)  Dunhill Tobacco of London Limited  

Globe House, 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare të holla, cigare, puro, duhan për mbështjelljen e cigareve, llulla dhe 

produkte të duhanit.   
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(111)  20129 

(151)  23/02/2017 

(181)  23/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/239 

(526)  Ngjyrë e kaltër dhe nuansat e së 

kaltërës, e zezë, e bardhë, ngjyrë hiri.  

(732)  TDR d.o.o. Obala Vladimira Nazora 1 

52210 Rovinj, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan i papërpunuar dhe i përpunuar; artikuj për duhanpirësit; shkrepëse   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; punë zyrash.   

 

 

 

(111)  20130 

(151)  23/02/2017 

(181)  23/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/240 

(526)  Ngjyrë e kuqe dhe nuansat e së kuqes, 

e zezë, e bardhë, ngjyrë hiri.  

(732)  TDR d.o.o. Obala Vladimira Nazora 1 

52210 Rovinj, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan i papërpunuar dhe i përpunuar; artikuj për duhanpirësit; shkrepëse   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; punë zyrash.   
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(111)  20132 

(151)  23/02/2017 

(181)  23/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/241 

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING  62, Graf 

Ignatiev Str.1000 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër;  karton; artikuj kartoni; letër kopjuese; letër mbështetëse; letër thithëse; 

mbulesa vendi nga letra; tabela reklamimi nga letra ose kartoni; letër argjendi; tabela 

sinjalizuese nga letra ose kartoni; materiale të printuara; fotografi; kuti nga kartoni ose 

letra; mbështjellës dhe mbulesa (për zyra); letër paketimi; shirit për puro; artikuj zyrash; 

forma (të printuara); pamflete; bloqe shënimesh; Kartolina vendesh nga letra ose kartoni; 

posterë; transfere dekalkomiane; etiketa, jo nga tekstili; kalendarë; katalogë; skeda 

(zyrash); dosje (rekuizita zyrash); qese (në formë zarfi, torbe) nga letra ose plastika, për 

paketim; materiale plastike për paketim (që nuk janë të përfshira në klasat tjera); 

mbështjellës nga kartoni ose letra, posaqërisht mbëshjtellës për cigare;   

34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për duhanpirës; 

duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për cigare; letër 

për cigare; shpuzore për duhanpirës;    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; publikim i 

teksteve publicitare; radio reklamim; reklamim nëpërmjet posterëve; distribuim i 

shablonëve, modeleve, ekzemplarëve; desiminim i çështjeve reklamuese; reklamim shitës; 

agjenci reklamimi; TV reklamim; aktivitete dhe shërbime administrative për menaxhim të 

transakcioneve të brendshme dhe ndërombëtare; kosulta lidhur me menaxhimin e biznesit; 

hulumtim dhe mbikçyrje marketingu; shërbime konsultash për menaxhim biznesi; 

menaxhim biznesi ose asistencë në  ndërmarjet industriale; mbështejte në menaxhimin e 

biznesit; organizimi i ekspozitave me qëllime komerciale ose reklamimi; organizim të 

panaireve me qëllime komerciale ose reklamimi; reklamim i jashtëm duke përdorur 

bilbordë, poster të jashtëm, panel reklamimi, faqe muri; demonstrim i mallrave; përgatitje 

dhe publikim i reklamave nëpërmjet mediave printuese, audio, radio, televizionit dhe 

elektronike; reklamim nëpërmjet rjetit global kompjuterik; përditësim i materialeve 

reklamuese; eksport-import agjenci   
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(111)  20133 

(151)  23/02/2017 

(181)  23/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/242 

(732)  CEDEVITA d.o.o., Planinska 15, 

10000 Zagreb, HR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  PUC PUC 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate vitamine    

30   Bombone, karamele (ëmbëlsira), akuj të ngrënshëm, dekorime për ëmbëlsira,                       

çaj, ëmbëlsira   

32   Ujë mineral dhe i gazuar, pije joalkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash,                       

shurupe dhe preparate tjera për bërjen e pijeve, pije joalkoolike me vitamina                       

të shtuar 

   

 

 

 

(111)  20063 

(151)  14/02/2017 

(181)  24/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/243 

(526)  kaltert, bardhë, argjend 

(300)  201431487  20/10/2014  AZ 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc.  2711 Centerville Road,Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, duhan, produkte të duhanit; çakmak; shkrepëse; artikuj për duhanpirës   
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(111)  20066 

(151)  14/02/2017 

(181)  24/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/244 

(732)  Saint-Gobain Weber Rue de Brie, 

77170 Servon, FR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  WEBER.MUR 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndërtimi (jo metalike); llaç për ndërtim; beton; shtresa (materiale 

ndërtimi).   

 

 

 

(111)  20128 

(151)  23/02/2017 

(181)  25/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/247 

(526)  jorgovan, vjollcë, e kaltërt, e kuqe, e 

bardhë, 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             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota, çokolatë, tortë, pjekurina, grimësira (kreker), patispanja, tart (pite e 

ëmbël pa peten e sipërme), desert, akullore, akull për ngrënje.   

 

 

 

(111)  20396 

(151)  23/03/2017 

(181)  27/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/249 

(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)  FLOWERS OASIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për pastrim, shkelqim (polirim), ferkim dhe abrazive; dyllë (parafina); 

preparate per heqjen e dyllit (parafinës); preparate për hapjen kullimeve; sapune; 
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detergjente   

 

 

 

(111)  20017 

(151)  08/02/2017 

(181)  31/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/256 

(732)  Vcom Communication Technology 

Co., Ltd. 2/3F, Building C, NO.2 Long 

Chuan Tou Industrial Area, Kexin Road, 

Tianhe District, Guangzhou City, 

Guangdong, CN 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisjet periferike kompjuterike; Çanta të përshtatura për laptopë; Aplikacione 

softverike për kompjuter, të shkarkueshme; Kompjuter Notebok; Kompjutera tabletë; 

Antena; Komutatorë; Smartfonë; Kuti për altoparlantë; kufje; kufje për veshë; Aparate 

portative për mjete të komunikimit; Lexuesit elektronikë për libra; Kabllot, elektrike; Telat, 

elektrike; Lidhjet, elektrike; Priza, foletë për priza dhe kontaktet e tjera (lidhje elektrike); 

Detektorë (Tym -); Kuti (Akumulator -); Filma vizatimorë të animuar   

 

 

 

(111)  20016 

(151)  08/02/2017 

(181)  08/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/269 

(732)  NIPRO CORPORATION  3-9-3, 

Honjo-nishi, Kita-ku, Osaka 531-8510, JP 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Gjilpëra për injeksione, Gjilpëra për marjen e gjakut, Gjilpëra me krahë për 

injektim venoz, Gjilpër fistul venoze arteriale, Gjilpëra dentale, Gjilpëra spinale, Shiringa, 

Gjilpëra dhe komplete gjilpërash për qadje ne gjak, Adaptor Lueri, Aparate për transfusion 

të gjakut, Aparate për tretje infusive, Rubinetë me 3 dalje, Qese për ushqyerje intravenoze, 

Qese urine, Complet për ushqyerje kryeshisht i përbërë nga qese dhe gypa, Pompa 

infuzioni, Kateterë, Kanula , Gypa zgjërues për qëllime mjekësore, Gypa për grumbullim të 
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gjakut, Qese për grumbullim të gjakut, dializatorë, Komplet gypash për dializë të gjakut, 

Makina për dializë, Njësi furnizimi për dializë, Tela për përçim, Kateter intrakardiak, Balon 

ambulator për injektim të vazhdueshëm për fluide mjekësore, Aparate transfuzioni për gjak 

ose tretje mjkësore, Draperi (perde) për qëlime mjekësore, Oksigjenerues, Instrument 

shpues për marjen e gjakut dhe paisje për marje të gjakut, Mates i glykozës në gjak, Shirita 

për teste mjekësore, Maska sanitare për qëllime mjekësore, Doreza për qëllime sanitare, 

Shishe xhami dhe shishe që shiten te zbrazta për përdorim mjekësor,  Shiringa xhami me 

shkallëzim që shiten të zbrazëta për përdorim mjekësor, Aparate dhe instrumente 

mjekësore.     

 

 

 

(111)  20015 

(151)  08/02/2017 

(181)  08/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/271 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  CROWN 

 
 

     

 
 

 

(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 dhe pjeset e tyre 

për ngrohjen e cigars ose duhan për qellim të lirimit të nikotines-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, shkrepësa   

 

 

 

(111)  20014 

(151)  07/02/2017 

(181)  08/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/275 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

6411 TE, Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate kimike për përdorim në industri, shkencë, fotografi, si dhe bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rëshirë artificiale si material i papërpunuar, plastikë si material i 

papërpunuar; përbërje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim të metaleve; 

substanca kimike për konzervimin e gjërave ushqimore; substanca për regjie; ngjitës për 
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përdorim në industry; preparate bikokimike për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, 

si dhe për bujqësi, kopshtari dhe pylltari; preparate kimike dhe biokimike për përdorim në 

përgaditjen e ushqimit, aditiv ushqyes, ushqim kafshësh, foragjere, lëngje, preparate 

farmaceutike, preparate kozmetike dhe për përkujdes të lëkurës; enzima, preparate enzima, 

proteina, peptide dhe mikro-organizma për përdorimindustrial; reagent kimik, të ndryshëm 

nga ato që përdoren ne medicinë dhe veterinary; preparate probitok dhe prebiotik, të 

ndryshëm nga ato që përdoren në veterinary; preparate biologjike, preparate bakteriologjike 

dhe preparate diagnostike të ndryshëm nga ato që përdoren në veterinary; preparate kimike 

për analiza në laboratore (jo për përdoim medicinal apo veterinari); produkte biokimke për 

ruajtjen e ushqimeve dhe pijeve; preparate kimike për ruajtjen e pijeve; preparate kimike 

dhe biokimike për pregaditjen e aromatizuesve në industrinë e procesimit të ushqimit; 

fermente për përdorim kimik dhe biokim; preparate kimike dhe biokimike për përdorim në 

bërjen e venës dhe djathit; preparate që përthithin rrezet kimike ultraviolet që përdoren si 

përbërës për kozmetikë, llosione për lëkurë dhe krema për lëkurë; acide yndyrore; preparate 

kimike për përdorim në industri, për t’u përdorur si mbështjellës hidrofilik për instrumentet 

medicinale; substanca polimerike me karakteristika hidrofilike, për t’u përdorur në 

mbështjelljen e substancave medicinale; rrëshqirë sintetike si material i papërpunuar; 

ngjitës dhe agjentë lidhës për përdorim kimik; katalizator; elemente katalizator; komponime 

me bazë te rrëshqirës sintetike si material i papërpunuar; termoseting (vendosje e 

nxehtësisë) formim-masiv si material i papërpunuar; preparate kimike për përdorim në 

mveshjen, lyerjen me vernik, lustrim, lyerjen me ngjyrë, me linoleum, gomë dhe industry 

elektroteknike; preparte kimike për prodhimin e pjesëve konstruktuese, elemente ndërtimi 

dhe material izoluese; additivë kimik për karburantë; aditiv kimik për mveshjen e 

plastikave; mbështjellës kimik që nuk janë ngjyra, përderisa nuk janë të përfshira në klasat 

e tjera; mbështjellës dhe përbërës të tyre, preparate që janë kimike për përdorim në 

industry, për tu përdorur në fibrat optike, media optike dhe materiale ekspozuese   

2   Bojrëra, zmalt, llak; mjete për mbrojtjen nga oksidimi (ndryshku) dhe kalbjes së drurit; 

materiale për ngjyrosje; mjete për grryerje; rëshirë natyrore si material i papërpunuar; 

mveshës industrial (ngjyra); ngjyra për forcimin e rrezatimit dhe/ose mbajtje të nxehtësisë 

(termoseting), llak, varnish dhe bojë; bojë për përdorim në kabllot e fibrave optike; mveshje 

industrial (ngjyra) për fibra optike dhe media optike; material për ngjyrosjen e gjërave 

ushqimore, ushqimit për kafshë dhe foragjereve; material për ngjyrsje për preparate 

farmaceutike dhe  kozmetike   

3   Zbardhues dhe preparet të tjera për lavanderi; pastimin, polirimin, preparate për largimin 

e yndyrës dhe gërryes; sapun; parfumeri, vaj eterik, preparate kozmetike, llosione për flokë; 

pastë dhëmbësh; preparate bukurie; krema për përdorim kozmetikë; preparate kozmetike, jo 

për përdorim medicinal, për të parandaluar djegien nga dielli   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinarie; preparate higjenike për përdorim medicinal; 

substance dietale për përdorim medicinal, ushqim për beba; leukoplaste për përdorim 

medicinal, fasha; mbushje për dhëmbë dhe material shtypëse dentare për dentist; 

dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe herbicide; preparate 

farmaceutike për përkujdesje të lëkurës; preparate dhe produkte për përkujdesin medicinal 

të lëkurës; krema për përdorim medicinal; përbërës kimik dhe biokimik për përdorim 

medicinal, për t’u përdorur si aditiv në ushqim dhe pije; gjëra ushqimore dietale dhe 

preparate dietale për përdorim medicinal dhe farmaceutik; pije dietale për përdorim 

medicinal; shtojca-ushqimi dhe përbërës për gjëra ushqimore, për ushqim të kafshëve dhe 
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foragjere, të gjitha për përdorim medicinal; shtojca-ushqimore me bazë të vitaminave, 

mineraleve, amino acideve dhe mikroushqyesve; vitamin dhe preparate vitaminash; pije me 

përmbajtje të vitaminave për përdorim medicinal; preparate me përmbajtje të vitaminave 

dhe shtojca për përdorim medicinal dhe veterinary; preparate me përmbajtje të vitaminave 

për përdorim si aditiv në ushqi, pije, ushqim të kafshëve dhe foragjere; minerale; shtojca-

suhqimore me minerale, përderisa janë të përfshira në këtë klasë; preparate biologjike, 

preparate diagnostike dhe reagent kimik, të gjitha për përdorim medicinal dhe veterinary; 

mikro-organizma për përdorim medicinal dhe veterinary; preparate praebiotik dhe probiotik 

dhe përbërës për përdorim medicinal dhe veterinary; enzima dhe preprate enzyme për 

përdorim medicinal dhe veterinary; preparate (rritje mesatare) dhe kultivimi I mikro-

organizmave për përdorim  medicinal dhe veterinary; subtsanca ushqyese për mikro-

organizma; tharm për përdorim farmaceutik; fermente për përdorim farmaceutik; material 

të modifikuara gjenetikisht për pregaditjen e preparative farmaceutike dhe për përdorim në 

hulumtim dhe diagnsotifikim; mjeksia natyrale   

10   Aparate dhe pajisje kirurgjike, mjeksore, dentale dhe veterinare, gjymtyrë artificiale, sy 

dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje; firba, fije dhe pejë për përdorim në 

biomedicinë dhe medicinë; produkte të bëra nga fibrat, fijet dhe pejt për përdorim në 

biomedicinë dhe medicinë, përderisa nuk janë të përfshira në klasa të tjera; pajisje 

medicinale të bëra me mbështjellës polimerik hidrofilik; membrane për aplikime 

medicinale dhe veterinarike   

17   Produkte plastike gjysëm-të përpunuara; përbërës të shiritave hermetizues, material për 

mos depërtim të ujit dhe materiale izoluese; tuba fleksibil jo nga metali; rrëshqirë sintetike 

dhe plastikë e gjysëm-përpunuar;  

rrëshqirë artificiale për përdorim si mbushës; rrëshqirë sintetike dhe plastikë si produkt i 

gjysëm-përpunuar në formë të granulave, fibrave, fijeve, trakave, shiritave, filmave, 

foljeve, gjetheve, laminatit, bllokave, shufrave, binarëve, fijeve, tubave, gypave, 

membranave, sfungjerave, skicave, pllakave; fibra plastike si material forcuese për 

produkte sportive, dërrasa surfimi, shkop për hockey, helmeta, rroba për skijim dhe zhytje 

në ujë; material paketimi ose goma dhe plastikë; komponime me bazë të rrëshqirës sintetike 

gjysmë- e prodhuar; përbërës (produkte gjysmë-të prodhuara) me bazë të materialeve 

sintetike me fibra forcuese ose me bazë të rrëshqirës sintetike fibër-forcuese; rrëshqirë 

sintetike në formë të produkteve polimerizuese (gjysëm-të përpunuara) me bazë të 

monomereve; material mbushëse me bazë të rrëshqirës sintetike; fibra plastike, fije dhe 

pejë, jo për përdorim në tëkstil; fshtresa dhe panele nga fibrat sintetike përderisa nuk janë të 

përfshira në klasat e tjera; folje plastike mikroporoze, jo për përdorim paketimi; gjysëm-

prodhime në formë të trakave plastike mikroporozeve, shirita, shtresa, folje dhe fije 

plastike; membrane nga plastika si produkte gjysëm-të prodhuara për prodhimin 

mikroporozeve të ndarjeve të murit dhe filterave si dhe për përdorim në përzierje të 

tekstilit; pa parshkrueshëm nga uji, folje plastike për kalimin e avullit, jo për paketim; 

material filtrimi dhe shpërndarëse të bëra nga foljet plastike   

22   Litar, spango lidhëse, rrjeta, tenda, mbulesa, vela, çanta (përderisa nuk janë të përfshira 

në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç gomës dhe plastikës); fibra tekstili të 

papërpunuara; fibra për përdorim në tekstil; fibra plastike për forcimin e rrobave sportive; 

spango, litar dhe zinxhir përderisa përfshihen në këtë klasë, kryesisht linjat e ankorimit dhe 

rimorkimit;, litarë për pozicionim në det të hapur, litarë lundrimi, litarë për përdorim në 

peshkim komercial, mbështetjen e rripave dhe linjave për kujdestarët e pemëve; rrjeta për 
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paletat e mallërave, rrjeta për peshkim / ferma peshkimi; fibra tekstili për forcimin e 

dërrasave të serfimit dhe rrëshqitjes në borë, helmeta dhe ski; rrjeta peshkimi; barka 

lundrimi dhe litar lundrimi; kanavacë rrëshqitëse për hapsirat e ngarkimit.”   

23   Penjtë për përdorim në tekstil; fije plastike.”   

29   Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte mishi; pemë dhe perime të 

konzervuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinë, xhem, kompot; vezë, qumsht dhe 

produkte qumshti; vaj dhe yndyrë ushqimi; shtojca dietale dhe shtojca ushqimore, jo për 

përdorim medicinal, përderisa nuk janë të përfshira në klasate e tjera; përbërës për gjëra 

ushqimore, përderisa nuk janë të përfshira në klasat e tjera; gjëra ushqimore dietale jo për 

përdorim medicinal, përderisa nuk janë të përfshira në klasat e tjera; proteina për përdorim 

njerëzor; proteina si aditiv I gjërave ushqimore; margarin; xhalp; supë, ektrakte supe; 

jogurt; meze, përderisa nuk janë të përfshira në klasate etjera; përbërës për bërjen e djathit, 

përderisa nuk janë të përfshira në klasat e tjera   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; miell dhe preparate 

drithërash, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akull për ngrënje; mjaltë, shurup i artë; tharm, agjent 

thartues; kripë, mustardë; uthull, salcë (erëza); erëza; akull; shtojca dietale dhe shtojca 

ushqimore, jo për përdorim medicinal, përderisa janë të përfshira në këtë klasë; shtojca 

dietale dhe shtojca ushqimi me bazë të pjesëve të bimëve dhe ekstrakteve të perimeve 

pëderisa nuk përfshihen në klasa të tjera; përbërës për gjëra ushqimore, përderisa përfshihet 

në këtë klasë; gjëra ushqimore dietale jo për përdorim medicinal, pëderisa nuk përfshihen 

në klasa të tjera; pije me bazë caji, preparate që përmbajnë oriz, produkte tharmi, ektrakte 

tharmi (përderisa përfshihen në këtë klasë); salca pastash; preparate drithërash; shkopinj 

drithërasg, biskota, ëmbëlsira; rostiçeri përderisa përfshihet në këtë klasë; ushqim të 

gatshëm për të ngrënë, përderisa nuk përfshihet në klasa të tjera, ëmbëlsira; goma për 

përtypje; gjëra ushqimore të konzervuara përderisa janë të përfshira në këtë klasë; melmesa 

për sallatë; majonez; miell soje dhe salcë soje; aromatizues dhe parfume për pije dhe gjëra 

ushqimore; aromatikë, preparate aromatike dhe aromë për ushqim dhe pije; preparate për 

aromatizimin e gjërave ushqimore   

31   “Produkte bujqësore, hortikulturore dhe të pylltarisë si dhe farëra bimësh të cilat janë të 

përfshira në këtë klasë; kafshë të gjalla; pemë dhe perime të freskëta; farëra, bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; tharm i birrës; aditiv për ushqim të kafshëve, jo për përdorim 

medicinal; foragjere; shtojca foragjeresh, jo për përdorim medicinal.”   

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike, si dhe hulumtimet përkatëse dhe shërbimet 

dizajnuese; shërbimet në lëminë e analizimit industrial dhe hulumtimit industrial; 

dizajnimin dhe zhvillimin e kompjuterëve dhe softverëve; shërbimet shkencore, 

teknologjike dhe të hulumtimit për kimi, biokimi, bioteknologji, biologjikë, 

mikrobiologjikë, gjenetikë, bakteriologji, biomedicinë, industrinë farmaceutike dhe të 

procesimit të plastikës; analizimet kimike, biokimike, bioteknologjike, biologjike, 

mikrobiologjike, gjenetike, batkeriologjike dhe analizat biomedicinale; hulumtimet 

shkencore dhe industrial, zhvillimin, shërbimet teknologjike dhe shërbimet e analizimeve 

industrial në lëminë e ushqimit të kafshëve, ushqimit, përmirësimin e ushqimit, vitaminave 

dhe shtojcave të mineraleve; hulumtimet shkencore në lëminë e shëndetit dhe sigurisë të 

gjërave ushqimore dhe këshillave rreth të njejtave; konsultimet në lëminë e kemikaleve, 

biokemikaleve, bioteknologjisë, biologjisë, mikrobiologjisë, gjenetikës, bakteriologjisë dhe 

procesimin e proceseve; shërbimet e laboratoreve dhe inxhinierëve; hulumtimet në lëminë e 

kimisë, biokimisë, fizikës, biologjisë, mikrobiologjisë, bakteriologjisë dhe gjenetikës; 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

340 

 

material hulumtimi; hulumtimet teknike ose shkencore në lëminë e ambientit dhe sigurisë; 

shërbimet e inxhinierisë në lidhje me dizajnimin, planifikimin, konstruktimin dhe 

monitorimin e fabrikave të reja dhe instalimeve; shkruarjen e programeve kompjuterike për 

kontrollën e procesimit në industrinë kimike dhe në industrinë procesuese; shkruarjen e 

raporteve të ekspertëve shkencorë në lëminë e plastikës, procesimin e plastikës,  

bioteknologjisë, farmacisë, gjërave ushqimore, ushqimit të kafshëve dhe foragjerëve; 

dizajnimin e artikujve për tu bërë nga plastika, zhvillimin e produkteve bioteknologjike, 

produkteve farmaceutike, gjërave ushqimore, ushqimit të kafshëve, foragjerëve dhe 

aditivëve për këto; testimin e aktiviteteve në lidhje me procesimin e plastikës,prodhimin e 

artikujve ng aplastika, produkteve bioteknologjike, produkteve farmaceutike, gjërave 

ushqimore, ushqimit të kafshëve, foragjerëve dhe aditivëve për këto; testimin në lëminë e 

shëndetit dhe sigurisë; shërbimet në lëminë e kontrollimit të kvalitetit, përfshirë 

hulumtimet, dizajnimet, ekzekutimin e auditëve, evaluimin dhe këshillimin me objektivën 

për të determinuar direktivën e njëjtë dhe certifikimin në lidhje me shëndetin publik dhe 

sigurinë, si dhe mirëqenien e kafshëve.” 

   

 

 

 

(111)  20013 

(151)  07/02/2017 

(181)  08/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/276 

(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; 

vitamin dhe preparate vitaminash; vaj medicinal; vaj vitamin për përdorim tek njerëzit   

 

 

 

(111)  20018 

(151)  08/02/2017 

(181)  15/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/291 

(526)  E kaltërt, e kuqe, e bardhë, ngjyrë ari. 

(732)  The Quaker Oats Company 555 West 

Monroe Street, Chicago, Illinois 60661, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             
 

(540)   
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(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   

 

 

(111)  20392 

(151)  23/03/2017 

(181)  06/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/351 

(732)  N.T.SH. '' SAFRAN & KO  Fshati 

Cermjan, 50000 Gjakovë, KS 

 
 

(540)  MELOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, produktet nga mishi i shpendëve dhe kafshë gjahu; ekstrakte të 

mishit; te ngrira, te konservuara, fruta të thata  të ziera dhe perime; xhelatinë, reçel, 

komposto; vezë, qumësht dhe produktet e qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra; produktet 

e mishit; salsiçe dhe sallam   

32   Birra; ujë minerale dhe ujë i gazuar dhe pijet të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparatet tjera për prodhimin e pijeve   

33   Pije alkoolike   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë te birrave, ujë minerale dhe te gazuar dhe pije të tjera jo-

alkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije, ujë 

të pijshëm, uji me aditivët (pije jo-alkoolike); reklama; shërbime marketingu; biznes 

reklamash; menaxhim të biznesit tregtar; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime 

sekretarie, sondazhe opinionionesh; reklama drejtpërdrejtë nga e-mail; botimin e teksteve te 

publicitetit; qira për hapësira reklamuese; reklamat on-line në rrjet kompjuterik; prezantim 

(demonstrim) te mallrave; shpërndarjen e lëndëve reklamauese; agjenci publicitare; 

shërbime publiciteti; reklamima ne radio; reklamat televizive; marrëdhëniet me publikun; 

hulumtim të tregut; nxjerrjen dhe botimin e teksteve; audio dhe video incizime për qëllime 

tregtare dhe promovuese; përgatitjen, kryerjen dhe rregullimin e konsultimeve të biznesit, 

panaireve, ekspozitave dhe shfaqje për qëllime komerciale dhe publicitare    
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39   Prodhim, paketim te shisheve per ruajtjen e pijeve, pije jo-alkoolike, ujë mineral, ujë të 

pijshëm, ujë tavoline, lëngje, përzierje te lëngjeve dhe birrës, pije alkoolike; marrëveshje 

udhëtimi; transport me autobus; transporti me makinë; shpërndarjen e mallrave; 

shpërndarjen e mallrave te porositura me e-mail, shpërndarje te mesazheve; ruajtjen e 

informacionit; dhënien me qira të kontinierëve te magazinimit; kamion me qira; automjete 

me qira; shërbimet ndërlidhëse; transporti me anije; frigorifer me qira; qira e depove; 

shpërndarjen e gazetave; transport të udhëtarëve; magazinimin e mallrave; shërbimet e 

shoferit; përcjelljen e mallrave; transporti ajror; transportit hekurudhor   

 

 

 

(111)  20465 

(151)  20/04/2017 

(181)  06/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/352 

(526)  E verdhë, e zezë 

(732)  N.T.SH. '' SAFRAN & KO  Fshati 

Cermjan, 50000 Gjakovë, KS 
(740)               

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, produktet nga mishi i shpendëve dhe kafshë gjahu; ekstrakte të 

mishit; te ngrira, te konservuara, fruta të thata  të ziera dhe perime; xhelatinë, reçel, 

komposto; vezë, qumësht dhe produktet e qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra; produktet 

e mishit; salsiçe dhe sallam   

32   Birra; ujë minerale dhe ujë i gazuar dhe pijet të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparatet tjera për prodhimin e pijeve   

33   Pije alkoolike   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë te birrave, ujë minerale dhe te gazuar dhe pije të tjera jo-

alkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije, ujë 

të pijshëm, uji me aditivët (pije jo-alkoolike); reklama; shërbime marketingu; biznes 

reklamash; menaxhim të biznesit tregtar; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime 

sekretarie, sondazhe opinionionesh; reklama drejtpërdrejtë nga e-mail; botimin e teksteve te 

publicitetit; qira për hapësira reklamuese; reklamat on-line në rrjet kompjuterik; prezantim 

(demonstrim) te mallrave; shpërndarjen e lëndëve reklamauese; agjenci publicitare; 

shërbime publiciteti; reklamima ne radio; reklamat televizive; marrëdhëniet me publikun; 

hulumtim të tregut; nxjerrjen dhe botimin e teksteve; audio dhe video incizime për qëllime 

tregtare dhe promovuese; përgatitjen, kryerjen dhe rregullimin e konsultimeve të biznesit, 

panaireve, ekspozitave dhe shfaqje për qëllime komerciale dhe publicitare    

39   Prodhim, paketim te shisheve për ruajtjen e pijeve, pije jo-alkoolike, ujë mineral, ujë të 

pijshëm, ujë tavoline, lëngje, përzierje te lëngjeve dhe birrës, pije alkoolike; marrëveshje 

udhëtimi; transport me autobus; transporti me makinë; shpërndarjen e mallrave; 

shpërndarjen e mallrave te porositura me e-mail, shpërndarje te mesazheve; ruajtjen e 
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informacionit; dhënien me qira të kontinierëve te magazinimit; kamion me qira; automjete 

me qira; shërbimet ndërlidhëse; transporti me anije; frigorifer me qira; qira e depove; 

shpërndarjen e gazetave; transport të udhëtarëve; magazinimin e mallrave; shërbimet e 

shoferit; përcjelljen e mallrave; transporti ajror; transportit hekurudhor.   

 

 

 

(111)  20394 

(151)  23/03/2017 

(181)  05/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/457 

(526)  Gjelbërt e qelë, e zezë, e bardhë, e 

kuqe, portokalli, e kaltërt e mbyllët,e kaltërt e 

qelë, e kafet 

(732)  FRATELLI BRANCA DISTILLERIE 

S.R.L. Via Broletto, 35 20121  MILANO, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike perveç birrave.   

 

 

 

(111)  20359 

(151)  16/03/2017 

(181)  09/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/467 

(732)  Lucia Maier SOLA Switzerland EU 

Ltd.  Novozámocká 1065 95 112 Ivanka pri 

Nitre, SK 

(740)  Albert Islami nga "ALBERT ISLAMI 

& Partners" L.P. Bulevardi I Dëshmorve 58 

A Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë); takëm thikash/pirunjësh; 

armë krahu brisqe rroje   

21   Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 
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analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterëve nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve   

 

 

 

(111)  20277 

(151)  09/03/2017 

(181)  09/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/468 

(526)  Lucia Maier SOLA Switzerland EU 

Ltd. 

(732)  Novozámocká 1065 Lucia Maier 

SOLA Switzerland EU Ltd. Novozámocká 

1065 95 112 Ivanka pri Nitre, SK 

(740)  Albert Islami nga "ALBERT ISLAMI 

& Partners" L.P. Bulevardi I Dëshmorve 58 

A Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë); takëm thikash/pirunjësh; 

armë krahu brisqe rroje   

21   Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterëve nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve   

 

 

(111)  20146 

(151)  23/02/2017 

(181)  09/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/469 

(526)  E zezë 

(732)  Lucia Maier SOLA Switzerland EU 

Ltd.  Novozámocká 1065 95 112 Ivanka pri 

Nitre, SK 

(740)  Albert Islami nga "ALBERT ISLAMI 

& Partners" L.P. Bulevardi I Dëshmorve 58 

A Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë); takëm thikash/pirunjësh; 

armë krahu brisqe rroje   

21   Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 
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papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterëve nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve   

 

 

 

(111)  20408 

(151)  23/03/2017 

(181)  10/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/470 

(732)  ORDINANCA STOMATOLOGJIKE 

"DENT HOUSE" RR. 28 Nëntori p.n., 

Dardani, 10000 Prishtinë, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  DENT HOUSE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim në lavanderi; preparatet 

për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje, sapunet; parfumeria; vajrat esenciale, kozmetika, 

locione për flokët; pastat e dhëmbëve; preparatet jo-mjekësore për kujdesin dentar 

Preparate tualeti jo-mjekësore, preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe abraziv; dentifricë 

(pastrues goje ) dhe shpërlarës goje dhe freskues të arome së gojës; preparate për kujdes 

oral, freskues frymarjeje; xhel dental; pasta dhëmbësh; preparate për zbardhje të dhëmbëve, 

preparate për lustrim të dhëmbëve, aksesore dhe preparate për zbardhje të dhëmbëve, 

preparate kozmetike për heqjen e njollave të dhëmbëve; preparate jo mjekësore tualeti; 

preparate për kujdes oral; mente për parfumeri; esenca mente; transferta dekorative për 

qëllime kozmetike preparate mjekësore për zbardhje; preparate për pastrim, larje, lustrim, 

aromatizim dhe sterilizim të protezave.    

5   Preparate mjekësore dhe farmaceutike dhe substanca; agjent terapeutik (mjekësorë);  

preparatet sanitare për qëllime mjekësore; fasha adezive për qëllime mjekësore; fasha 

adezive për qëllime kirurgjikale; fasha adezive që përmbajnë preparate farmaceutike; 

vaksina; vitamina, minerale dhe shtesa ushqimi; substancat dietetike për qëllime mjekësore, 

ushqime për bebe; leukoplaste, materialet për fashimin e plagëve; materialet për mbushjen 

e dhëmbëve dhe materialet dentare për mbushjen me metal për qëllime dentare; 

disinfektantë për qëllime higjienike; preparatet e kujdesit mjekësor dentar dhe të gojës, në 

veçanti në formën e kremit, xhelit, tabletave ose lëngjeve; medikamente për qëllime 

dentare; shplarës të gojës për qëllime mjekësore dhe dentare; tableta që shkrihen në gojë 

për qëllime dentare; bonbone për qëllime mjekësore; materiale për mbushjen me metal për 

qëllime dentare; çamçakëza për qëllime dentare; goma për qëllime dentare; aliazhe të 

metaleve të çmuar për qëllime dentare; adeziv protezash, fiksues protezash; preparatet për 

lehtësimin e dhimbjes së dhëmbëve; dyll i derdhur për dentistët; materiale për mbushjen e 

dhëmbëve, mastikë dentare; llak dentar; lëndë gërryese dentare, amalgama dentare, xhjel 

dental mjkësor; preparate për ndërprejen e duhanit    

9   Aparate dhe instrumente shkencore; softuer kompjuterik që u mundëson profesionistëve 

mjekësor qasje në informatat për shërbimet dhe produktet e reja.    
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10   Aparaturat dhe instrumentat kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë, 

sy dhe dhëmbë artificial; artikuj ortopedike; pastrues të gjuhës; pajisje për pastrimin e 

gjuhës, pajisje për mbushjen e kaviteteve të trupit; tabaka dentare; dilatorë nazal, marës 

dental të gjurmëve fleksibël dhe të disponueshëm dorashka për qëllime mjekësore, shiringa 

injeksioni për qëllime mjekësore; artikuj ortodontike; biberona (thithës) për bebe; aparatet 

dentare (elektrike); pasqyra për dentistët; protezat; aparatet ortodontike; kunjat për dhëmbët 

artificiale; këllëfët e dhëmbëve.    

16   Materiale të printuara; periodikë, libra, materiale zyrash, materiale instruksioni dhe 

arsimore (pos aparateve); materiale të printuara edukative, do me thënë, broshura, 

fletëpalosje; broshura që japin informata që kanë të bëjnë me produktet farmaceutike, 

vaksinat, sëmundjeve dhe çregullimeve mjekësore dhe trajtimet lidhur me ato; publikime të 

printuara, magazinave, fletushkave, katalogjeve, materiale instruksioni dhe arsimimi, 

materialeve reklamuese dhe promoves për përdorim lidhur me stomatlogjine, fitnesin, 

atletikën, sportin dhe bodi bildingun.    

21   Enë kuzhine dhe kontenierë për qëllime shtëpiake; krehëset dhe sfungjerat; Brusha 

dhëmbësh, brusha dhëmbësh elektrike, brusha me ultrazë, dhe pjesët përcjellëse et tyre, te 

gjitha keto te përfshira ne kete klase, kruese dhembesh, brusha dhe sfungjer, pe për qëllime 

dentare, rrëmojca dhëmbësh, mbajtëse rrëmojcash (jo nga metalet e çmuara) dhe kontejnerë 

plastike për mbajtjen e brushave të dhëmbëve, dhe pjese percjellese per ato; aparatet e ujit 

për pastrimin e dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve, fill dentar për pastrimin e dhëmbëve, 

shkopinj me fill dentar për pastrimin e dhëmbëve, furçat për pastrimin midis dhëmbëve, 

kruese dhëmbësh; mbajtëset e krueseve të dhëmbëve, furçat për protezat .   

35   Shërbimet e shitjes me pakice, shumice dhe porosisë me poste, duke përfshirë edhe 

nëpërmjet internetit, te preparateve per larje dhe pastrim të trupit dhe kujdes bukurie, 

preparate per larje, pastrim dhe kujdes për qëllime shtëpiake dhe industriale, pastrues 

dhembesh, pasta te dhëmbëve, pastrues goje, pjese qe përdoren me dore per kujdes te trupit 

dhe bukurisë, instrumente dhe aparate për pastrimin dhe lustrim e dhëmbëve natyrale apo 

artificiale, ne veçanti furça dhëmbësh, furqa elektrike te dhëmbëve, furça dhëmbësh me 

ultrazë dhe pjesë dhe pajisje për këto.   

40   Shërbimet e laboratorit dental.     

41   Ofrimi i trajnimeve, ne veçanti ne fushën e stomatologjisë; trajnime me demonstrimet  

praktike.   

44   Shërbime mjekësore dhe dentale, kirurgji plastike dhe kirurgji kozmetike.   

 

 

 

(111)  20153 

(151)  23/02/2017 

(181)  10/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/471 

(732)  “Eng House Company” SH.P.K Rr. 

Shefqet Shkupi p.n, Lagja Kalabria  Objekti 

1 Blloku B1, 10000 Prishtinë, KS 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)  Eng House 
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(511) 7   Pajisje për sistemet termoenergjetike për ngrohjen qendrore, sistemet e  ujit; 

kaldaja; kamina; radiator panel; radiator alumini, valvola, kolektor, distributor, gyp bakri, 

gyp aluplasti; kasete; pompa qarkulluese, fiting për sistemet e ngrohjeve qendrore; panela 

diellore, bojler sanitar; akumulues nxehtësie, izolim të gypave, flakadhënës nafte, 

falakadhënës veleti, rezervoar nafte; Kaldajat e makinave dhe pjesët e tyre; tubat për 

kaldajat e motorit; kolektoret e shkallezuar te kaldajave te makinave; instalimet për 

furnizimin e kaldajave te makinave; këmbyesit e ngrohjes (pjesë makine); pompa dhe 

pompat me makinë motorike; kompresorë ajri; pajisje për kazane te motorëve; makina me 

ajër te komprimuar; motor me ajër të komprimuar; pompa me ajër të komprimuar; ventil 

për rregullimin e shtypjes të cilët janë pjesë të makinave; rregullator të shtypjes të cilët janë 

pjesë të makinave; valvula shtypëse të cilët janë pjesë të makinave; ventilator; makina për 

ventilim; instalacione të kondensimit; ftohës për motora dhe kompresor; kondenzues ajri; 

makina ajri; makina dhe pajisje mekanike për trajtimin e kondenzimit përmes rrugëve të 

pastrimit dhe filtrimit; makina dhe pajisje për prodhimin e ajrit të kompresuar, vakume dhe 

bartësit e ajrit, përkatësisht kompresor me vida ose kompresor me piston; pastrues 

automatik; ventilator thithës; pajisje, rregulatore për kompresor dhe/ose pompa me vakum; 

pajisje sigurie për kompresor, përkatësisht valvula sigurie, ndërprerës mbrojtës, ndërprerës 

të shtypjes, valvula rregulluese; pajisje operative për kompresor dhe/ose pompa me vakum; 

turbo kompresor; vakum pompa të cilat janë pjesë e makinave; ventilator për motore; filtra 

të vajit aktiv për përdorim në sistemet e ajrit të komprimuar, të cilët janë pjesë e makinave; 

enë për ajrin e komprimuar të cilat janë kazane me presion; sisteme për instalimin e ajrit të 

komprimuar (pajisje rregullative për rregullimin e ajrit të komprimuar, të cilat janë pjesë e 

makinave   

9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, vrojtimi, fotografike, kinematografike, 

optike, të peshimit, për matje, sinjalizuese, kontrollimi (mbikëqyrje), të emergjencës (për 

shpëtimin e jetës) dhe  mësimit; Pajisje për kontrollim dhe rregullim për kompresorë, 

vakum pompa, ventiluese kompresorësh apo aparate për trajtimin e ajërit dhe pajisje për 

trajtim te ajrit; sisteme për bartjen (instalimin) e ajrit të komprimuar (pajisje kontrolluese 

për rregullimin e ajrit të komprimuar).    

11   Pajisje për sistemet termoenergjetike për ventilim, aklimatizim dhe sisteme sanitare për 

objekte industriale dhe rezidenciale; ventilator kulmor, centrifugal, aksial, TD ventilator; 

difuzor, grila, anemostate; rregullatori i sasise se ajrit, kllapne anti zjarr, pv ventila, kanale 

ventilimi, gyp fleksibil për ventilim; makina ftohëse, klima dhoma, rekuperator; fan coil 

parapeti, kasetor, tavanor, pompa termike; roof top-kondicioner kompakt, pajisje me 

ekspansion direkt; aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierjes, ftohje, 

tharjes, ventilimit, furnizimit me ujë dhe qëllime sanitare si dhe pjesët dhe komponentët e 

tyre; bojlerë për ujë të ngrohtë me gaz apo djegje vaji; bojler për ngrohje; furnizues të 

bojlerëve me ngrohje; gypa dhe tuba për bojlerë për ngrohje; bojlerë për lavanderi; bojlerë 

për ngrohje qëndrore dhe pjesë të tyre; bojlerë për prodhimin e ujit dhe avullit dhe pjesë të 

tyre; aparaturë për ftohje dhe kondicionim dhe pjesë të tyre; instilacione të ventilimit; 

aparaturë për ngrohje me karburante të ngurta, të gazta apo të lëngshme; radiatorë për 

ngrohje qendrore; elemente të ngrohjes qendrore; ngrohës uji; autoklavë; aparat për 

ngrohjen e ujit; instilacione dhe aparaturë për ngrohjen dhe kondicionimin e ajrit dhe pjesë 

të tyre; akumulues nxehtësie; regjeneratorë nxehtësie; bojlerë  aparate të ajrit të 

kondicionuar; aparate dhe makina për pastrim, filtrim, ftohje dhe kondicionim të ajrit, 

aparate për largimin e aromave të pakendshme të ajrit; ventilatorë për ajër të kondicionuar; 
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pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e përmendura më lart, të cilat nuk përfshihen në klasa 

të tjera; tharëse të ajërit; mjete për tharje (absorber) tharëse; filtra të ajërit të komprimuar; 

ftohës të ajrit të komprimuar; tharës të ajërit të komprimuari; filtra të cilët janë pjesë e 

instalimeve; sisteme filtruese për gazra të ajërit; tharëse me ftohje; lidhje për kondenzim; 

aparatet e ventilimit dhe të  kondicionimit të ajrit; instalimet për pastrimin e ujit; instalimet  

gypore të ujë; instalimet e ngrohjes; fontanat; pajisjet dhe instalimet për ngrirje; frigoriferët 

në të cilët mund të  hyhet në to, kabinetet frigoriferike, kontejnerët frigoriferike, kutitë me 

akull; aparatet për ftohjen e pijeve, frigoriferët, ngrirësat; aparatet dhe instalimet për ftohje; 

ngrohëset e banjës; tubat e banjës dhe instalimet për banje; kaldaja e tipit guaske; freskore 

(tharëset e flokëve) elektrike për përdorim personal; aparaturat  dhe instalimet për ventilim 

dhe ajër të kondicionuar; ngrohësit e ujit; aparate jonizuese për trajtimin e ajrit; makinat, 

aparatet dhe instalimet për deodorizimin, kondicionimin, ftohje, pastrimin, ri-ngrohjen, 

sterilizimin, tharjen dhe filtrimin e ajrit; aparatet portative për ngrohje; tepihët me ngrohje 

elektrike, sistemet e ngrohjes në dysheme dhe mur; vendet e zjarrit; stufat elektrike, me 

gaz, lëndë djegëse të ngurta dhe vajguri (aparate për ngrohje); aparatet e ngjitura ngrohëse; 

aparatet e avullimit; pajisje për ruajtjen e lagështisë së ajrit për  radiator; instalime për 

tharje; radiatorët (për ngrohje); shkrirëset e akullit; mbledhësit diellore (për ngrohje); 

Aparatet per ngrohje dhe shpërndarjen e ujit; kaldajat te tipit shell; kaldaja për dhoma te 

lavanderive; shishe e ujit të nxehtë; Aparatet elektrike për ngrohje; kaldaja për ngrohje; 

kaldaja avulli (përveç pjesëve të makinave); radiatorët (ngrohje); radiatorët e ngrohjes 

qendrore; radiatorët elektrik; kazanat me ujë me  presion; kolektoret  solar (për ngrohje); 

furrat solare; këmbyesit e ngrohjes; instalimet e furnizimit me ujë; kazanat e mbitensionit, 

pjesët e tyre dhe pjesë këmbimi të përfshira në këtë klasë.   

35   Shërbime shitjes me pakicë dhe shumicë i te gjitha produketet për ngrohje qendrore, 

klimatizim, ventilim, sistemeve sanitare dhe solare, reklamimi dhe agjencitë e reklamave; 

përgatitja dhe publikimi i materialeve reklamuese të shtypura; përgatitja materialeve audio,  

pamore,  radio dhe televizive për qëllime reklamimi; reklamat on-line në një rrjet 

kompjuterik; shpërndarjen e materialit reklamuese në formën e mostrave, botime periodike, 

librat e takimeve, oraret, libra udhëzues, librat, indekset dhe katalogjet në formë 

elektronike, në kompjuter dhe on line; publikimin e teksteve të reklamave; dhënia me qira e 

hapësirës reklamuese; dhënia me qira e kohës për reklamim në të gjitha mjetet e 

komunikimit; dhënia me qira e materiale reklamuese; promovimin e shitjes (për të tjerët); 

menaxhimi i biznesit; organizimi i biznesit dhe  këshilla të menaxhimit; konsulencës 

profesionale të biznesit; agjencitë të import-eksportit të mallrave dhe shërbimeve; 

hulumtimi i tregut; sondazhet e opinionit; administrim biznesi; funksione zyre; rekrutim i 

personelit; konsulencë të burimeve njerëzore; agjencitë për informacione tregtare; 

riprodhim i dokumentit; demonstrim i produkteve; parashikime ekonomike; përmbledhje të 

të dhënave dhe sistemimi në një bazë të dhënash; marrëdhëniet publike; rregullimi  

vitrinave të shitoreve; organizimi i ekspozitave, panaire të tregtisë dhe  demonstrimet për 

qëllime komerciale ose reklamimi; shitje me ankand; procesim i tekstit; shërbimet e 

prokurimit për të tjerët (blerje e mallrave dhe shërbimeve për bizneset e tjera).   

37   Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve të ngrohjes qendrore, ventilimit, 

klimatizimit sistemeve sanitare dhe solare, konsulencë për projektimin, montimin 

servisimin, mirembajtjesn e sistemet termoenergjetike;    

39   Transporti dhe magazinimi i te gjitha produkteve për ngrohje qendrore, klimatizim dhe 

ventilim.   
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41   Ofrimi i trajnimeve, ne veçanti ne fushën e ngrohjes qendrore, klimatizimit dhe  

ventilimit me demonstrimet  praktike.   

 

 

 

(111)  20187 

(151)  23/02/2017 

(181)  10/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/472 

(732)  “Eng House Company” SH.P.K Rr. 

Shefqet Shkupi p.n, Lagja Kalabria  Objekti 

1 Blloku B1, 10000 Prishtinë, KS 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pajisje për sistemet termoenergjetike për ngrohjen qendrore, sistemet e  ujit; 

kaldaja; kamina; radiator panel; radiator alumini, valvola, kolektor, distributor, gyp bakri, 

gyp aluplasti; kasete; pompa qarkulluese, fiting për sistemet e ngrohjeve qendrore; panela 

diellore, bojler sanitar; akumulues nxehtësie, izolim të gypave, flakadhënës nafte, 

falakadhënës veleti, rezervoar nafte; Kaldajat e makinave dhe pjesët e tyre; tubat për 

kaldajat e motorit; kolektoret e shkallezuar te kaldajave te makinave; instalimet për 

furnizimin e kaldajave te makinave; këmbyesit e ngrohjes (pjesë makine); pompa dhe 

pompat me makinë motorike; kompresorë ajri; pajisje për kazane te motorëve; makina me 

ajër te komprimuar; motor me ajër të komprimuar; pompa me ajër të komprimuar; ventil 

për rregullimin e shtypjes të cilët janë pjesë të makinave; rregullator të shtypjes të cilët janë 

pjesë të makinave; valvula shtypëse të cilët janë pjesë të makinave; ventilator; makina për 

ventilim; instalacione të kondensimit; ftohës për motora dhe kompresor; kondenzues ajri; 

makina ajri; makina dhe pajisje mekanike për trajtimin e kondenzimit përmes rrugëve të 

pastrimit dhe filtrimit; makina dhe pajisje për prodhimin e ajrit të kompresuar, vakume dhe 

bartësit e ajrit, përkatësisht kompresor me vida ose kompresor me piston; pastrues 

automatik; ventilator thithës; pajisje, rregulatore për kompresor dhe/ose pompa me vakum; 

pajisje sigurie për kompresor, përkatësisht valvula sigurie, ndërprerës mbrojtës, ndërprerës 

të shtypjes, valvula rregulluese; pajisje operative për kompresor dhe/ose pompa me vakum; 

turbo kompresor; vakum pompa të cilat janë pjesë e makinave; ventilator për motore; filtra 

të vajit aktiv për përdorim në sistemet e ajrit të komprimuar, të cilët janë pjesë e makinave; 

enë për ajrin e komprimuar të cilat janë kazane me presion; sisteme për instalimin e ajrit të 

komprimuar (pajisje rregullative për rregullimin e ajrit të komprimuar, të cilat janë pjesë e 

makinave   

9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, vrojtimi, fotografike, kinematografike, 

optike, të peshimit, për matje, sinjalizuese, kontrollimi (mbikëqyrje), të emergjencës (për 

shpëtimin e jetës) dhe  mësimit; Pajisje për kontrollim dhe rregullim për kompresorë, 

vakum pompa, ventiluese kompresorësh apo aparate për trajtimin e ajërit dhe pajisje për 

trajtim te ajrit; sisteme për bartjen (instalimin) e ajrit të komprimuar (pajisje kontrolluese 

për rregullimin e ajrit të komprimuar).    

11   Pajisje për sistemet termoenergjetike për ventilim, aklimatizim dhe sisteme sanitare për 

objekte industriale dhe rezidenciale; ventilator kulmor, centrifugal, aksial, TD ventilator; 
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difuzor, grila, anemostate; rregullatori i sasise se ajrit, kllapne anti zjarr, pv ventila, kanale 

ventilimi, gyp fleksibil për ventilim; makina ftohëse, klima dhoma, rekuperator; fan coil 

parapeti, kasetor, tavanor, pompa termike; roof top-kondicioner kompakt, pajisje me 

ekspansion direkt; aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierjes, ftohje, 

tharjes, ventilimit, furnizimit me ujë dhe qëllime sanitare si dhe pjesët dhe komponentët e 

tyre; bojlerë për ujë të ngrohtë me gaz apo djegje vaji; bojler për ngrohje; furnizues të 

bojlerëve me ngrohje; gypa dhe tuba për bojlerë për ngrohje; bojlerë për lavanderi; bojlerë 

për ngrohje qëndrore dhe pjesë të tyre; bojlerë për prodhimin e ujit dhe avullit dhe pjesë të 

tyre; aparaturë për ftohje dhe kondicionim dhe pjesë të tyre; instilacione të ventilimit; 

aparaturë për ngrohje me karburante të ngurta, të gazta apo të lëngshme; radiatorë për 

ngrohje qendrore; elemente të ngrohjes qendrore; ngrohës uji; autoklavë; aparat për 

ngrohjen e ujit; instilacione dhe aparaturë për ngrohjen dhe kondicionimin e ajrit dhe pjesë 

të tyre; akumulues nxehtësie; regjeneratorë nxehtësie; bojlerë  aparate të ajrit të 

kondicionuar; aparate dhe makina për pastrim, filtrim, ftohje dhe kondicionim të ajrit, 

aparate për largimin e aromave të pakendshme të ajrit; ventilatorë për ajër të kondicionuar; 

pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e përmendura më lart, të cilat nuk përfshihen në klasa 

të tjera; tharëse të ajërit; mjete për tharje (absorber) tharëse; filtra të ajërit të komprimuar; 

ftohës të ajrit të komprimuar; tharës të ajërit të komprimuari; filtra të cilët janë pjesë e 

instalimeve; sisteme filtruese për gazra të ajërit; tharëse me ftohje; lidhje për kondenzim; 

aparatet e ventilimit dhe të  kondicionimit të ajrit; instalimet për pastrimin e ujit; instalimet  

gypore të ujë; instalimet e ngrohjes; fontanat; pajisjet dhe instalimet për ngrirje; frigoriferët 

në të cilët mund të  hyhet në to, kabinetet frigoriferike, kontejnerët frigoriferike, kutitë me 

akull; aparatet për ftohjen e pijeve, frigoriferët, ngrirësat; aparatet dhe instalimet për ftohje; 

ngrohëset e banjës; tubat e banjës dhe instalimet për banje; kaldaja e tipit guaske; freskore 

(tharëset e flokëve) elektrike për përdorim personal; aparaturat  dhe instalimet për ventilim 

dhe ajër të kondicionuar; ngrohësit e ujit; aparate jonizuese për trajtimin e ajrit; makinat, 

aparatet dhe instalimet për deodorizimin, kondicionimin, ftohje, pastrimin, ri-ngrohjen, 

sterilizimin, tharjen dhe filtrimin e ajrit; aparatet portative për ngrohje; tepihët me ngrohje 

elektrike, sistemet e ngrohjes në dysheme dhe mur; vendet e zjarrit; stufat elektrike, me 

gaz, lëndë djegëse të ngurta dhe vajguri (aparate për ngrohje); aparatet e ngjitura ngrohëse; 

aparatet e avullimit; pajisje për ruajtjen e lagështisë së ajrit për  radiator; instalime për 

tharje; radiatorët (për ngrohje); shkrirëset e akullit; mbledhësit diellore (për ngrohje); 

Aparatet per ngrohje dhe shpërndarjen e ujit; kaldajat te tipit shell; kaldaja për dhoma te 

lavanderive; shishe e ujit të nxehtë; Aparatet elektrike për ngrohje; kaldaja për ngrohje; 

kaldaja avulli (përveç pjesëve të makinave); radiatorët (ngrohje); radiatorët e ngrohjes 

qendrore; radiatorët elektrik; kazanat me ujë me  presion; kolektoret  solar (për ngrohje); 

furrat solare; këmbyesit e ngrohjes; instalimet e furnizimit me ujë; kazanat e mbitensionit, 

pjesët e tyre dhe pjesë këmbimi të përfshira në këtë klasë.   

35   Shërbime shitjes me pakicë dhe shumicë i te gjitha produketet për ngrohje qendrore, 

klimatizim, ventilim, sistemeve sanitare dhe solare, reklamimi dhe agjencitë e reklamave; 

përgatitja dhe publikimi i materialeve reklamuese të shtypura; përgatitja materialeve audio,  

pamore,  radio dhe televizive për qëllime reklamimi; reklamat on-line në një rrjet 

kompjuterik; shpërndarjen e materialit reklamuese në formën e mostrave, botime periodike, 

librat e takimeve, oraret, libra udhëzues, librat, indekset dhe katalogjet në formë 

elektronike, në kompjuter dhe on line; publikimin e teksteve të reklamave; dhënia me qira e 

hapësirës reklamuese; dhënia me qira e kohës për reklamim në të gjitha mjetet e 
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komunikimit; dhënia me qira e materiale reklamuese; promovimin e shitjes (për të tjerët); 

menaxhimi i biznesit; organizimi i biznesit dhe  këshilla të menaxhimit; konsulencës 

profesionale të biznesit; agjencitë të import-eksportit të mallrave dhe shërbimeve; 

hulumtimi i tregut; sondazhet e opinionit; administrim biznesi; funksione zyre; rekrutim i 

personelit; konsulencë të burimeve njerëzore; agjencitë për informacione tregtare; 

riprodhim i dokumentit; demonstrim i produkteve; parashikime ekonomike; përmbledhje të 

të dhënave dhe sistemimi në një bazë të dhënash; marrëdhëniet publike; rregullimi  

vitrinave të shitoreve; organizimi i ekspozitave, panaire të tregtisë dhe  demonstrimet për 

qëllime komerciale ose reklamimi; shitje me ankand; procesim i tekstit; shërbimet e 

prokurimit për të tjerët (blerje e mallrave dhe shërbimeve për bizneset e tjera).   

37   Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve të ngrohjes qendrore, ventilimit, 

klimatizimit sistemeve sanitare dhe solare, konsulencë për projektimin, montimin 

servisimin, mirembajtjesn e sistemet termoenergjetike;    

39   Transporti dhe magazinimi i te gjitha produkteve për ngrohje qendrore, klimatizim dhe 

ventilim.   

41   Ofrimi i trajnimeve, ne veçanti ne fushën e ngrohjes qendrore, klimatizimit dhe  

ventilimit me demonstrimet  praktike.   

 

 

(111)  20185 

(151)  23/02/2017 

(181)  10/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/474 

(732)  DHL International GmbH Charles-de 

Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)     

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Thasë, (pliko, qese)  nga letra  ose plastika, për paketim; ngjitëse, të cilat nuk  

janë nga tekstili   

36   Ndermjetësim në Dogana, ndermjetësimi në sigurimin e udhëtimit, sigurimi tranzit.   

39   Shërbimet e transportit, posaçërisht transporti i mallit me mjete motorrike,     kamion,  

mjeteve te binarëve dhe aeroplaneve; paketimi dhe magazinimi i mallit; transporti i mallit, 

posaçërisht pakove, dërgesave dhe letrave; informacone lidhur    me transportin; 

ndermjetësimi ne transportimin  e mallit; ndermjetësimi ne  transport; logjistika 

transportuese; shërbimet e korierit (dergimi i dergesave ose mallit); informacione lidhur me 

magazinimin;  shërbimet e përcjellëjes dhe hulumtimit te letrave dhe pakove; shërbimet e 

shpedicionit  tokësorë, ajror dhe detarë. 

   

 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

352 

 

 

 

(111)  20174 

(151)  23/02/2017 

(181)  10/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/475 

(732)  DOĞUŞ YİYECEK VE İÇECEK 

ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Antıntepe Mahallesi, Cihadiye 

Caddesi, No:94, Maltepe – İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

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

konservuara, ngrira, thara dhe ziera; zhele, reçel, komposto; vezë; qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra dhe yndyrna ushqimore;  patatina; patatina me nivel të ulët ë yndyrave.    

 

 

 

(111)  20181 

(151)  23/02/2017 

(181)  10/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/476 

(732)  CHIPSTAR Sh.p.k. Rruga Kristo 

Negovani Nr.215, Lagja Deshmoret, 9401 

Vlore, AL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)     

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull..     

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash.     

 

 

 

(111)  20070 

(151)  14/02/2017 

(181)  12/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/481 

(732)  BIRRA PEJA SH.A. Rr. Nexhdet 

Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS 
(740)               

(540)  SPARK 
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(511) 32   Pije freskuese joalkoolike, duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre dhe 

pijet izotonike (hipertonike dhe hipotonike) për atletët; birra, ujëra mineralë dhe të gazuar; 

pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe, esenca dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve 

si dhe tabletat  dhe pluhurat shkumëzuese për përgatitjen e pijeve dhe koktejeve 

joalkoolike.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.   

 

 

 

(111)  20060 

(151)  14/02/2017 

(181)  12/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/483 

(732)  BIRRA PEJA SH.A. Rr. Nexhdet 

Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike, duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre dhe 

pijet izotonike (hipertonike dhe hipotonike) për atletët; birra, ujëra mineralë dhe të gazuar; 

pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe, esenca dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve 

si dhe tabletat  dhe pluhurat shkumëzuese për përgatitjen e pijeve dhe koktejeve 

joalkoolike.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.   

 

 

 

(111)  20113 

(151)  22/02/2017 

(181)  12/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/485 

(732)  ,,SWISS PRODUCT AG,, sh.p.k 

Rr,,Tirana,Viti, KS 

(740)  Shaban Ismajli Gjylekarë-Viti 

 
 

(540)     
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(511) 29   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe miell palme; miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsirat; shërbime ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje-; kripë; mustardë; uthull, salcat (condiments); erëza; 

akull.   

30   Mish, peshk, shpezë dhe lojë; ekstrakte të mishit; ruajtur, të ngrira, të thata dhe të 

gatuar fruta dhe perime; jellies, jams, komposto; vezë; qumësht dhe prodhime qumështi; 

vajrave dhe yndyrna.   

43   Përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga persona ose institucione qëllimi i të cilave 

është që të përgatisin ushqim dhe pije për konsum dhe shërbimet e ofruara për të marrë 

shtrat dhe bordit në hotele, konvikte shtëpi ose organizime të tjera që ofrojnë strehim të 

përkohshëm.   

 

 

(111)  20099 

(151)  21/02/2017 

(181)  12/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/486 

(732)  ,,SWISS PRODUCT AG,, sh.p.k 

Rr,,Tirana,Viti, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting, Gjylekarë-Viti 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe miell palme; miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsirat; shërbime ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje-; kripë; mustardë; uthull, salcat (condiments); erëza; 

akull.   

30   Mish, peshk, shpezë dhe lojë; ekstrakte të mishit; ruajtur, të ngrira, të thata dhe të 

gatuar fruta dhe perime; jellies, jams, komposto; vezë; qumësht dhe prodhime qumështi; 
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vajrave dhe yndyrna.   

43   Përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga persona ose institucione qëllimi i të cilave 

është që të përgatisin ushqim dhe pije për konsum dhe shërbimet e ofruara për të marrë 

shtrat dhe bordit në hotele, konvikte shtëpi ose organizime të tjera që ofrojnë strehim të 

përkohshëm.   

 

 

 

(111)  20120 

(151)  22/02/2017 

(181)  12/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/487 

(732)  STUDIO DI PRODOTTO LIMITED 

Pikioni street no. 4, Limassol, CY 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri dhe mjete/vegla makinerie; Motoret dhe makinerite (përveç mjeteve të 

transportit tokësor); bashkimi i makinave dhe komponentëve te transmetimit (përveç 

mjeteve të transportit tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë 

për prodhim vezësh.   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare.   

29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; Ekstrakte mishi; Fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; Pelte, reçel, komposto; Vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; Vajra dhe yndyrna ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë (tapioca), miell palme (sago), kafe artificiale; 

Miell dhe preparate të prodhuara prej dritherave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akuj ushqimore 

(edible ices); Mjaltë, melasë; Maja, pluhur për pjekje; Kripë, mustardë; Uthull, salca (për 

shije); Erëza; Akull.   

32   Birra; Ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; Pije dhe lëngje 

frutash; Shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

33   Pije alkoolike (përjashtuar birrat).   

35   Reklamat; Menaxhim biznesi; Administrim biznesi; Shërbime zyre.   

39   Transporti; Paketimi dhe magazinimi i mallrave; Aranzhime per udhëtime.   

41   Arsimi; Ofrimi i trajnimeve; Argëtimi; Aktivitete sportive dhe kulturore.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime qe nderlidhen me 

to; Analiza industriale dhe shërbime kërkimore; Projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga 

ana mekanike (hardware) dhe programore (software);   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; Strehim i përkohshëm.   
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(111)  20096 

(151)  21/02/2017 

(181)  12/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/488 

(732)  STUDIO DI PRODOTTO LIMITED 

Pikioni street no. 4, Limassol, CY 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; Ekstrakte mishi; Fruta dhe perime 

të konservuara, të thara dhe të gatshme; Pelte, reçel, komposto; Vezë, qumësht dhe 

produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë (tapioca), miell palme (sago), kafe artificiale; 

Miell dhe preparate të prodhuara prej dritherave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akuj ushqimore 

(edible ices); Mjaltë, melasë; Maja, pluhur për pjekje; Kripë, mustardë; Uthull, salca (për 

shije); Erëza; Akull.   

32   Birra; Ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; Pije dhe lëngje 

frutash; Shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

33   Pije alkoolike (përjashtuar birrat).   

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

 

 

 

(111)  20097 

(151)  21/02/2017 

(181)  12/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/489 

(732)  STUDIO DI PRODOTTO LIMITED 

Pikioni street no. 4, Limassol, CY 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)     

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; Ekstrakte mishi; Fruta dhe perime 

të konservuara, të thara dhe të gatshme; Pelte, reçel, komposto; Vezë, qumësht dhe 

produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë (tapioca), miell palme (sago), kafe artificiale; 

Miell dhe preparate të prodhuara prej dritherave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akuj ushqimore 

(edible ices); Mjaltë, melasë; Maja, pluhur për pjekje; Kripë, mustardë; Uthull, salca (për 

shije); Erëza; Akull.   

32   Birra; Ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; Pije dhe lëngje 

frutash; Shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

33   Pije alkoolike (përjashtuar birrat).   
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35   Reklamat; Menaxhim biznesi; Administrim biznesi; Shërbime zyre.   

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

 

 

 

(111)  20355 

(151)  16/03/2017 

(181)  12/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/490 

(732)  STUDIO DI PRODOTTO LIMITED 

Pikioni street no. 4, Limassol, CY 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; Ekstrakte mishi; Fruta dhe perime 

të konservuara, të thara dhe të gatshme; Pelte, reçel, komposto; Vezë, qumësht dhe 

produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë (tapioca), miell palme (sago), kafe artificiale; 

Miell dhe preparate të prodhuara prej dritherave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akuj ushqimore 

(edible ices); Mjaltë, melasë; Maja, pluhur për pjekje; Kripë, mustardë; Uthull, salca (për 

shije); Erëza; Akull.   

32   Birra; Ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; Pije dhe lëngje 

frutash; Shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

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

 

 

 

(111)  20135 

(151)  23/02/2017 

(181)  12/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/491 

(732)  STUDIO DI PRODOTTO LIMITED 

Pikioni street no. 4, Limassol, CY 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; Ekstrakte mishi; Fruta dhe perime 

të konservuara, të thara dhe të gatshme; Pelte, reçel, komposto; Vezë, qumësht dhe 

produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë (tapioca), miell palme (sago), kafe artificiale; 

Miell dhe preparate të prodhuara prej dritherave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akuj ushqimore 

(edible ices); Mjaltë, melasë; Maja, pluhur për pjekje; Kripë, mustardë; Uthull, salca (për 
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shije); Erëza; Akull.   

 

 

(111)  20356 

(151)  16/03/2017 

(181)  12/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/492 

(300)  Z-650/2015  23/04/2015  RS 

(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)  20294 

(151)  09/03/2017 

(181)  12/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/493 

(300)  Z-551/2015  02/04/2015  RS 

(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.   
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(111)  20360 

(151)  16/03/2017 

(181)  12/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/494 

(300)  Z-680/2015  30/04/2015  RS 

(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)  20122 

(151)  22/02/2017 

(181)  12/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/495 

(732)  RAUCH Fruchtsäfte GmbH 

Langgasse 1, 6830 Rankweil, AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; pije me bazë kafeje; pije çokollate; pije 

kafeje me qumësht; pije me bazë kafeje me qumësht; kapuçino; makiato; latte-machiato; 

kafe e ftohtë; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të bëra nga drithërat; bukë, 

prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akull për ngrënie; sheqer, mjaltë, melase; maja, pluhur për 

pjekje; krip; mustardë; uthull; salca (si mëlmesa); salca frutash; mëlmesa; akull; pije çaji; 

çaj i ftohte: pije me bazë çaji; pije me bazë çaji dhe/ose pije me bazë uji; pije me bazë çaji 

me aromë frutash; pije jo alkoolike me aromë çaji; çaj frutash; çaj frutash që përmbajnë 

limon ose të aromatizuara me lule shtogu; çaj frutash me pjeshke që përmbajnë pjeshkë dhe 

të aromatizuara me mjaltë; pije të lehta me aromë kafeje; pije jo alkoolike, të cilat 
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përmbajnë çaj ose ekstrakte çaji; pije jo alkoolike, të cilat përmbajnë kafe ose ekstrakte 

kafeje.   

32    Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar; pije jo alkoolike; pije nga frutat dhe lëngje frutash; 

nektar; nektar frutash; pije nga nektari i frutave; pije nga perimet dhe lëngje perimesh; 

shurupe dhe preparate tjera për bërjen e pijeve; pije energjike; limonadë; pije jo alkoolike, 

veçanërisht me aromë frutash; smoouthies; pije të aromatizuara  dhe/ose pije me bazë çaji; 

pije me bazë çaji dhe/ose pije me baze uji; lëngje nga kokosi; ujë kokosi; lëng domatesh; 

pije jo alkoolike të bëra me fruta; ekstrakte frutash jo alkoolike; koncentrate nga lëngjet e 

frutave; kokteje, jo alkoolike; pije iso tonike; pije jo alkoolike  me komponentë kafeje ose 

lulet e kafes, pije energjetike jo alkoolike me komponentë kafeje ose lulet e kafes; musht; 

aperitivë jo alkoolik; pije jo alkoolike që përmbajnë lëng kokosi ose me lëng me aromë 

kokosi ose me aromë kokosi; pije hire; pije jo alkoolike me aromë çaji; pije te lehta me 

aromë kafeje; pije jo alkoolike me arome frutash; pije jo alkoolike që përmbajnë fruta ose 

ekstrakte frutash; pije frutash;  lëng molle (të ëmbëluara me lëng frutash); sidër jo-

alkoolike.    

 

 

 

(111)  20351 

(151)  16/03/2017 

(181)  15/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/496 

(732)  ,,SWISS PRODUCT AG,, sh.p.k Rr, 

Tirana, Viti, KS 

(740)  Shaban Ismajli, Gjylekarë-Viti 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe miell palme; miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsirat; shërbime ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje-; kripë; mustardë; uthull, salcat (condiments); erëza; 

akull.   

30   Mish, peshk, shpezë dhe lojë; ekstrakte të mishit; ruajtur, të ngrira, të thata dhe të 

gatuar fruta dhe perime; jellies, jams, komposto; vezë; qumësht dhe prodhime qumështi; 

vajrave dhe yndyrna.   

43   Përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga persona ose institucione qëllimi i të cilave 

është që të përgatisin ushqim dhe pije për konsum dhe shërbimet e ofruara për të marrë 

shtrat dhe bordit në hotele, konvikte shtëpi ose organizime të tjera që ofrojnë strehim të 

përkohshëm.   
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(111)  20278 

(151)  09/03/2017 

(181)  15/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/497 

(732)  ,,SWISS PRODUCT AG,, sh.p.k Rr, 

Tirana, Viti, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting, Gjylekarë-Viti 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe miell palme; miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsirat; shërbime ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje-; kripë; mustardë; uthull, salcat (condiments); erëza; 

akull.   

30   Mish, peshk, shpezë dhe lojë; ekstrakte të mishit; ruajtur, të ngrira, të thata dhe të 

gatuar fruta dhe perime; jellies, jams, komposto; vezë; qumësht dhe prodhime qumështi; 

vajrave dhe yndyrna.   

43   Përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga persona ose institucione qëllimi i të cilave 

është që të përgatisin ushqim dhe pije për konsum dhe shërbimet e ofruara për të marrë 

shtrat dhe bordit në hotele, konvikte shtëpi ose organizime të tjera që ofrojnë strehim të 

përkohshëm.   

 

 

 

(111)  20282 

(151)  09/03/2017 

(181)  15/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/498 

(732)  ,,SWISS PRODUCT AG,, sh.p.k 

Rr,,Tirana, Viti, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting, Gjylekarë-Viti 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe miell palme; miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsirat; shërbime ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje-; kripë; mustardë; uthull, salcat (condiments); erëza; 

akull.   

30   Mish, peshk, shpezë dhe lojë; ekstrakte të mishit; ruajtur, të ngrira, të thata dhe të 

gatuar fruta dhe perime; jellies, jams, komposto; vezë; qumësht dhe prodhime qumështi; 

vajrave dhe yndyrna.   

43   Përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga persona ose institucione qëllimi i të cilave 

është që të përgatisin ushqim dhe pije për konsum dhe shërbimet e ofruara për të marrë 

shtrat dhe bordit në hotele, konvikte shtëpi ose organizime të tjera që ofrojnë strehim të 

përkohshëm.   
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(111)  20280 

(151)  09/03/2017 

(181)  15/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/499 

(732)  ,,SWISS PRODUCT AG,, sh.p.k 

Rr,,Tirana, Viti, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting, Gjylekarë-Viti 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe miell palme; miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsirat; shërbime ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje-; kripë; mustardë; uthull, salcat (condiments); erëza; 

akull.   

30   Mish, peshk, shpezë dhe lojë; ekstrakte të mishit; ruajtur, të ngrira, të thata dhe të 

gatuar fruta dhe perime; jellies, jams, komposto; vezë; qumësht dhe prodhime qumështi; 

vajrave dhe yndyrna.   

43   Përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga persona ose institucione qëllimi i të cilave 

është që të përgatisin ushqim dhe pije për konsum dhe shërbimet e ofruara për të marrë 

shtrat dhe bordit në hotele, konvikte shtëpi ose organizime të tjera që ofrojnë strehim të 

përkohshëm.   

 

 

(111)  20121 

(151)  22/02/2017 

(181)  15/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/500 

(732)  ,,SWISS PRODUCT AG,, sh.p.k 

Rr,,Tirana,, Viti, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting, Gjylekarë-Viti 

 
 

(540)    
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(511) 29   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe miell palme; miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsirat; shërbime ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje-; kripë; mustardë; uthull, salcat (condiments); erëza; 

akull.   

30   Mish, peshk, shpezë dhe lojë; ekstrakte të mishit; ruajtur, të ngrira, të thata dhe të 

gatuar fruta dhe perime; jellies, jams, komposto; vezë; qumësht dhe prodhime qumështi; 

vajrave dhe yndyrna.   

43   Përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga persona ose institucione qëllimi i të cilave 

është që të përgatisin ushqim dhe pije për konsum dhe shërbimet e ofruara për të marrë 

shtrat dhe bordit në hotele, konvikte shtëpi ose organizime të tjera që ofrojnë strehim të 

përkohshëm.   

 

 

 

(111)  20201 

(151)  24/02/2017 

(181)  26/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/553 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes   

35   Shitje me pakicë dhe shumicë të produkteve të  kafes, ekstrakteve të kafes ose të 

zëvendësuesve të kafes   

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

 

 

 

(111)  20204 

(151)  24/02/2017 

(181)  26/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/554 

(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)   
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(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

35   Shitje me pakicë dhe shumicë të produkteve të  kafes, ekstrakteve të kafes ose të 

zëvendësuesve të kafes   

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

 

 

 

(111)  20206 

(151)  24/02/2017 

(181)  26/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/555 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

32   Pije joalkoolike me bazë kafeje.   

 

 

 

(111)  20207 

(151)  24/02/2017 

(181)  26/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/556 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes   
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32   Pije joalkoolike me bazë kafeje.   

 

 

 

(111)  20208 

(151)  24/02/2017 

(181)  26/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/557 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

32   Pije joalkoolike me bazë kafeje   

 

 

 

(111)  20209 

(151)  24/02/2017 

(181)  26/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/558 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes   

32   Pije joalkoolike me bazë kafeje, çokollate  dhe kakaos   
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(111)  20210 

(151)  24/02/2017 

(181)  26/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/559 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

32   Pije joalkoolike me bazë kafeje, çokollate  dhe kakaos.   

 

 

 

(111)  20211 

(151)  24/02/2017 

(181)  26/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/560 

(732)  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) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

32   Pije joalkoolike me bazë kafeje, çokollate  dhe kakaos.   

 

 

 

(111)  20198 

(151)  24/02/2017 

(181)  26/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/561 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

(540)   
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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 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

 

 

 

(111)  20199 

(151)  24/02/2017 

(181)  26/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/562 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

 

 

 

(111)  20197 

(151)  24/02/2017 

(181)  26/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/563 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   
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(111)  20200 

(151)  24/02/2017 

(181)  26/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/564 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

32   Pije joalkoolike me bazë kafeje.   

 

 

 

(111)  20053 

(151)  14/02/2017 

(181)  29/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/572 

(300)  CTM 013615117  31/12/2014  UK 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Program kompjuterik; program kompjuterik i shkarkueshëm; program 

kompjuterik për mbledhjen, redaktimin, organizimin, modifikimin, transmetimin, ruajtjen 

dhe përdorimin e përbashkët të të dhënave dhe informacionit; program kompjuterik për të 

bërë të mundur ngarkimin, shkarkimin, qasjen, postimin, paraqitjen, etiketimin, blogjimin, 

transferim të vazhdueshëm të dhënash nga Interneti, lidhjen, përdorimin e përbashkët ose 

përndryshe sigurimin e mjeteve të komunikimit elektronik ose informacionit nëpërmjet 

kompjuterit dhe rrjeteve të komunikimit; program kompjuterik për riprodhimin, 

përpunimin, dhe transferimin nëpërmjet Internetit e të dhënave audio, video dhe 

përmbajtjes së multimedias; program kompjuterik për kontrollin e operimit të pajisjeve 

audio dhe video dhe për kqyrjen, kërkimin dhe/ose ekzekutimin e audios, videos, 

televisionit, filmave, fotografive dhe imazheve të tjera dixhitale, dhe përmbajtjes tjetër të 

multimedias; program kompjuterik për komunikim; program kompjuterik për aplikacion; 
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aplikime të programit kompjuterik; program kompjuterik interaktive; posta elektronike dhe 

program kompjuterik për shkëmbim mesazhes; pajisje periferike kompjuterike; pajisje 

elektronike dixhitale për regjistrim, organizim, transmetim, marrje, manipulim, ekzekutim 

dhe kqyrje, skedarësh teksti, të dhënash, imazhi, audio dhe video; programe kompjuterikë 

për qasje, shikim kalimthi dhe kërkim të bazave të të dhënave në rrjet dhe Internet; botime 

elektronike (të shkarkueshme); pajisje elektronike dixhitale të lëvizëshme për dërgim dhe 

marrje thirrjesh telefonike, mesazhesh SMS dhe MMS, mesazhesh në çast, faksesh, poste 

elektronike, dhe të dhënash të tjera dixhitale; pajisje elektronike dixhitale dore për dërgim 

dhe marrje të thirrjeve telefonike, mesazhesh SMS dhe MMS, mesazhesh  në çast, faksesh, 

poste elektronike dhe të dhënash të tjera dixhitale; aparatura telekomunikacioni të 

lëvizëshme; botime të shkarkueshme; botime elektronike të shkarkueshme (të 

shkarkueshme); aparatura që mundësojnë radio-komunikim duke i takuar apo qëndruar 

shumë pranë njëra-tjetrës (aparatura NFC); syze dielli; gjyslykë; mbrojtëse për sy; kuti për 

syze; zinxhirë dhe skeletë për syze; strehë kaskete e tejdukshme për mbrojtje të syve nga 

shkëlqimi; lente; këllëfë për telefona celularë; mbajtës telefonash celularë; kufje që mbahen 

mbi kokë; program kompjuterik aplikacioni; DVD; CD; aparate MP3; pjesë dhe pajisje për 

të gjitha mallrat e sipërpërmendur   

16   Letër, karton; kuti kartoni; materiale të shtypura; lëndë ngjitëse për artikuj për shkrim 

apo për qëllime shtëpiake;  materiale instruksioni dhe mësimdhënie (me përjashtim të 

aparaturave); materiale plastike për paketim; materiale paketimi; shirita paketimi; kuti ose 

karta paketimi; materiali kartoni për paketim; kuti paketimi prej letre; mbështjellëse 

dhuratash; shirita mbështjellës prej letre për dhurata; amballazh me flluska për paketim; 

qese paketimi prej letre; paketim prej letre; paketim dhuratash; zarfe; zarfe paketimi prej 

letre; botime të shtypura; revista; fletëpalosje; libra; broshura; gazeta; katalogë; kalendarë; 

bllok shënimesh; libra adresash   

35    Reklama; menaxhim biznesi; adiministrim biznesi; funksione zyre; organizim, operim 

dhe mbikëqyrje të skemave të shpërblimit për konsumatorët që kryejnë blerje të shpeshta 

dhe të skemave stiumuluese; organizim, operim dhe mbikëqyrje të skemave të stimulimit të 

shitjeve; administrim dhe mbikëqyrje në rrjet të skemave të uljeve, ofertave speciale dhe 

kuponëve të dhuratave; organizim, operim dhe mbikqyrje të skemave të shpërblimit për 

konsumatorët që kryejnë blerje të shpeshta të stimulimit nëpërmjet Internetit dhe pajisjeve 

të lëvizëshme; shërbime të kartës së kunsumatorit që kryen blerje të shpeshta; shërbime 

reklame, marketingu dhe promocioni; shpërndarje reklamash dhe materialesh 

promocionalë; shërbime reklame me postë direkte; reklama në rrjet nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterik; shërbime të studimit të tregut dhe marketingut; informacion biznesi; shërbime 

këshillimi për menaxhim biznesi; dhënie me qira të hapësirës për reklamë; prezantim të 

mallrave në mjetet e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; marrëdhënie me 

publikun; informacion dhe këshilla komerciale për konsumatorët; promovim shitjesh për të 

tjerët; shpërndarje mostrash; mbajtje llogarish; administrim komercial të licencimit të 

mallrave dhe shërbimeve për të tjerët; përgatitje të listëpagesave; shërbime të shitjes në 

rrjet, dhe duke sjellje së bashku, për dobi të të tjerëvë, të një shumëllojshmërie mallrash, 

domethënë, produkte parfumerie, tualeti dhe kozmetike, banjoje dhe pastrimi dhe kujdesi 

personal, makjazhe (make-up), buzëkuq, shkëlqyes buzësh, manikyr për thonj, nxirësa, 

lëndë në ngjyrë lëkure për krijim të shtresës bazë për makjazh (produkt kozmetik), lapsa 

për sy, bojë për qerpik, shampo, kondicionues, spraj për flok, locionë për flok, lëndë për 

ruajtjen e formës së flokut, spraj kozmetik për shkëlqim, xhelra për dush, vajra për banjo, 
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formë e holluar parfumi (eau de toilette), parfum (eau de parfum), dërrasa zmerilimi, qirinj, 

artikuj metalik dhe varëse çelsash, objekte të vegjël prej metali, prerëse thonjsh prej metali, 

panelë zmerilimi prej metali, piskatore, përdredhësa qerpiku, pajisje me shufër të nxehtë 

për bërje kaçurrela, fortësuesa floku, bigudi për flokë, syze dielli, gjyslykë, mbrojtëse për 

sy, kuti për syze, zinxhirë dhe skeletë për syze, strehë kaskete e tejdukshme për mbrojtje të 

syve nga shkëlqimi, lente, këllëfë për telefona celularë; mbajtës telefonash celularë; kufje 

që mbahen mbi kokë; program kompjuterik aplikacioni; DVD; CD; aparate MP3; pajisje 

dhe instalime ndriçimi, artikuj argjendarie, ora, mallra për matje kohe dhe kronomtrikë, 

byzylyk, unaza, gjerdanë, karfica zbukurimi artikuj ekstravagant argjendarie nga materiale 

jo të çmuar, gjerdan ose shirit cohe që qëndron ngushtësisht në qafë, letër, karton, 

mbështjellëse dhuratash, libra, broshura, revista, gazeta, artikuj për shkrim, blloqe 

shënimesh, kalendare, libra adresash, letër shkrimi, shirita mbështjellës prej letre për 

dhurata, zarfe, mobilje, orendi and zbukurime, enë gatimi, enë shtëpiake, kristale, qelqe, 

artikuj porcelani dhe artikuj qeramike prej Kine, artikuj tunxhi, zbukurime, pajisje shtesë 

për flok, kanistra për rroba, pëlhura për shitje në gjatësi standarde, pajisje shtesë për qepje, 

çanta bërë prej kanavaci, kashtë, plastikë dhe PVC, shtroje për tavolinë dhe shtrat, peshqirë, 

mallra prej lëkure, çanta, bagazhe, çanta dore, çanta dore për femra, çanta supi, kuleta, 

veshje, këpucë/sandale, kapele, rripa (veshje), kësula, shallra, doreza, çanta për bel, veshje 

të thurura nga nyja e këmbës deri në gju, çorape grash, çorape, veshje direkt për këmbë dhe 

kofsha, çanta shpine, këllëfë gëzofi për duar, veshore, jaka, veshje të brendshme grash, 

ndërresa, brekë, pizhama, veshje noti, roba banjo, bikini, veshje për femra, veshje për 

meshkuj, veshje për fëmijë, funde, fustane, bluza, këmisha praktike, këmisha në formë T-je, 

jelekë, jeleqe grash, veshje një-pjesëshe që nuk mbulon këmbë dhe krahë, bluza polo, 

kostume, pantollona, xhinse, kostume të qepura nga rrobaqepsi, pantollona të qepura nga 

rrobaqepsi, këmisha të qepura nga rrobaqepsi, xhaketa të qepura nga rrobaqepsi, fustane të 

qepura nga rrobaqepsi, pantollona praktike, pantollona të shkurtra, pantollona të shkurtra 

grash, fund pantollona, pallto, pallto të qepura nga rrobaqepsi, xhaketa, xhaketa praktike, 

xhaketa kundra ujit dhe kundra motit, gëzofë me kapuç, xhaketa pa krah të lehta të 

mbushura, xhaketa pa krah të lehta të mbushura si veshje ekstra të ngrohta, shallra të gjerë 

për gra, veshje një-pjesëshe prej bluze/këmishë dhe pantollona, kostume loje për gra dhe 

fëmijë, bluza pambuku të lirshme të rënda për ushtrime, bluza grash, triko të thurura, gjëra 

të thurura (veshje), triko për gra të prera para dhe prapa dhe vetëm krahët mbulohen, streçe, 

kravata, jelekë poshtë xhakete, rripa koke, rripa kyçi, këpucë me taka, sandale, këpucë me 

qafa, atlete, këpucë, këpucë lëkure, pantofla, kapele, bereta, çadra, çadra dielli, qilimë dhe 

sixhade, punime artistike, lodra (duke përfshirë lodrat e reja), lojra, gjëra për të luajtur, 

zbukurime, ushqime dhe ëmbëlsira, pije jo-alkolike dhe alkolike, duke u bërë të mundur 

konsumatorëve shikim dhe blerje të volitshme të këtyre mallrave nga një faqe Interneti ose 

me anë të telekomunikacioneve të një rrjeti global ose nëpërmjet katalogëve të porositur me 

postë; shërbime shit-blerje në rrjet; shërbime në rrjet të sheshpazarit; ofrim të një baze të 

dhënash të kërkueshme në fushën e informacionit të biznesit nëpërmjet një rrjeti global 

kompjuterik duke paraqitur mallrat dhe shërbimet e të tjerëve; ofrim  informacioni për 

konsumatorët dhe këshilla ose asistencë në zgjedhjen e mallrave të sjella së bashku si më 

sipër; shërbime informacioni, këshillimi dhe konsulence në lidhje me shërbimet e 

sipërpërmendura   

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 
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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 ruajtura; 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 nëpërmjet 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; shërbim nëpërmjet lidhjes me tel; transmetim 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 vazhdueshëm dixhital të 

të dhënave, video sipas kërkesës, pothujse video sipas kërkesës, TV, satelitit, podkaste, 

vodkaste, telefonit, telefonit celular, transferimit të të dhënave në mënyrë elektronike ose 

radio; ofrimi i hapësirave për bisedë (çat) për formim rrjeti social ofrim të rrjeteve 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 
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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   

41    Formim; ofrim kualifikimi; argëtim; aktivitete kulturore; arsim akademik [formim]; 

ujdisje dhe drejtim koncertesh; organizim seminaresh dhe konferencash; ujdisje dhe drejtim 

takime pune për një çështje apo projekt të veçantë [kualifikim]; ujdisje konkursesh bukurie; 

informacion shkollimi; shërbime konsultimi në lidhje me publikimin e revistave; publikim 

elektronik në desktop; shërbime të mikpritësit; informacion mikëpritje; prodhim filmi, 

përveç filmave për publicitet; shërbime lojrash të ofruara në rrjet nga një rrjet kompjuterik; 

udhëzime në lidhje me bukurinë dhe modën që përfshijnë drejtime, ide, këshilla dhe 

informacion në brendësi në lidhje me stilin, modën, bukurinë dhe produktet kozmetike; 

raporte lajmesh; klube nate; operim publikimesh elektronike në rrjet; organizim 

konkursesh; organizim të paradave të modës; organizim mbrëmjesh, festivalesh dhe 

ngjarjesh argëtuese; fotografi; raportim fotografik dhe gazetari fotografike; prezantim të 

performancave të drejtpërdrejta; prodhim të programve për radio dhe televizion; ofrim 

publikimesh elektronike në rrjet, jo të shkarkueshme; ofrim mundësish për çlodhje; 

publikim librash; publikim librash dhe gazatesh elektronike në rrjet; shërbime publikimi në 

lidhje me revistat elektronike; publikim të revistave në Rjetin Mbarë Botëror (web);  

publikim librash, tekstesh, gazetash, revistash dhe materialesh të tjerë të shtypur; shërbime 

të biblotekës në rrjet, domethënë, ofrimi i shërbimeve të biblotekës elektronike e cila 

paraqet gazeta, revista, fotografi dhe filma nëpërmjet një rrjeti kompjuterik; shërbime të 

biblotekës në lidhje me ruajtje të dhënash dhe të rigjetura nëpërmjet mjeteve elektronike; 

ofrimi i blogjeve në rrjet; publikim i teksteve, përveç teksteve për publicitet;  argëtim me 

radio; publikim, montim dhe prodhim të programeve audio-vizuale; shërbime publikimi për 

libra, revista dhe gazeta; informacion për argëtim; ofrim informacion lajmesh; shërbime 

produksioni televiziv, shërbime programacioni televiziv; shërbime produksioni televiziv 

dhe programacioni televiziv të ofruara nëpërmjet transferimit të vazhdueshëm në Internet; 

shërbime të klubit të argëtimit; shërbime diskoteke; prezantim të përfermancave të 

drejtpërdrejta; shërbime formimi në lidhje me modën; ofrim kualifikimi në fushën e modës; 

shërbime të agjencisë së modeleve; ofrime modelesh; mësimdhënie, udhëheqje dhe 

kualifikim për modele; sigurim studio modelimi; shërbime prodhimi dhe shpërndarje në 

fushën e regjistrimeve të zërit dhe/ose figurës dhe argëtimit; shërbime të publikimit të 

muzikës; menaxhim artisti; shërbime të studios së regjistrimit; menaxhim artisti; lojra 

elektronike të ofruara nëpërmjet Internetit (jo të shkarkueshme); shfaqje të filmave 

kinomatografikë dhe videosh; prodhim dhe shfaqje filmash, regjistrime të zërit dhe figurës 

nëpërmjet rrjeteve kompjuterikë, Internetit, rrjeteve kompjuterike pa tel, DSL, rrjeteve prej 

kabllosh, shkarkimit dixhital, transferimit të vazhdueshem dixhital, video sipas kërkesës, 

pothujse video sipas kërkesës, TV, satelitit, podkaste, vodkaste, telefonit, telefonit celular, 

transferimit të të dhënave në mënyrë elektronike ose radios; përmbajtje në rrjet nëpërmjet 

rrjeteve kompjuterikë, Internetit, rrjeteve kompjuterike pa tel, DSL, rrjeteve prej kabllosh, 

shkarkimit dixhital, transferimit të vazhdueshem dixhital, video sipas kërkesës, pothujse 

video sipas kërkesës, TV, satelitit, podkaste, vodkaste, telefonit, telefonit celular, 

transferimit të të dhënave në mënyrë elektronike ose radio; prodhime të podkast dhe 
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vodkaste; shpërndajre në rrjet dhe dorëzim sipas kërkesë të filmave, programeve televizivë 

dhe përmbajtjes video tjetër në rrjete kompjuterike publike dhe private; rezervim 

argëtimesh; organizim konkursesh, konkursesh bukurie, dhënie çmimesh dhe ngjarjesh 

kulturore; ujdisje ceremonish për dhënie çmimesh; shërbime informacioni, këshillimi dhe 

konsulence në lidhje me të sipërpërmendurit   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike të dhe kërkimit dhe projektimit 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;  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, 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 
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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)  20203 

(151)  24/02/2017 

(181)  28/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/699 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes; krem 

për kafe; pije të kafes me qumësht dhe të zëvendësuesve të qumështit.   

 

 

 

(111)  20205 

(151)  24/02/2017 

(181)  28/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/700 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe prodhime qumështi; pemë dhe perime të konservuara, të ngrira dhe 

të ziera; gjele, reçele, komposto.    
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30   Kafe, zëvendësues kafeje, përgatitje bimore si zëvendësues kafeje, pije me bazë kafeje, 

pije nga kafja me qumësht; kakao, prodhime nga kakao, pije me bazë të kakaos, pije nga 

kakao me qumësht; çokollatë, pije me bazë çokollate, pije çokollate me qumësht; prodhime 

nga drithrat, drithra (copa të vogla ushqimi nga drithrat), drithra të gatshëm për ngrënje, 

kokoshka; ëmbëlsira, akullore; akull; griz; tortë, ëmbëlsira të vogla, krem puding; akull, 

natyral dhe artificial, akull për freskim, ëmbëlsira akulli, desert akulli; musli; gjele frutash; 

prodhime ëmbëltoresh; puding; jogurt të ngrirë.    

32   Pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate tjera për 

prodhimin e pijeve.    

 

 

 

(111)  20196 

(151)  24/02/2017 

(181)  28/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/701 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe prodhime qumështi; pemë dhe perime të konservuara, të ngrira dhe 

të ziera; gjele, reçele, komposto.    

30   Kafe, zëvendësues kafeje, përgatitje bimore si zëvendësues kafeje, pije me bazë kafeje, 

pije nga kafja me qumësht; kakao, prodhime nga kakao, pije me bazë të kakaos, pije nga 

kakao me qumësht; çokollatë, pije me bazë çokollate, pije çokollate me qumësht; prodhime 

nga drithrat, drithra (copa të vogla ushqimi nga drithrat), drithra të gatshëm për ngrënje, 

kokoshka; ëmbëlsira, akullore; akull; griz; tortë, ëmbëlsira të vogla, krem puding; akull, 

natyral dhe artificial, akull për freskim, ëmbëlsira akulli, desert akulli; musli; gjele frutash; 

prodhime ëmbëltoresh; puding; jogurt të ngrirë.    

32   Pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate tjera për 

prodhimin e pijeve.    

 

 

(111)  20188 

(151)  23/02/2017 

(181)  03/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/719 

(591)  E vjollcë, e bardhë, dhe e gjelbërt 

(300)  13716766  06/02/2015  OH 

(732)  Europcar Groupe 2 rue René Caudron 

Bâtiment OP  

(540)   
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78960 Voisins le Bretonneux    

France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

 
 

 

(511) 12   “Automjete; aparate për qarkullim në tokë, ajër apo ujë; automjete për qarkullim 

ajror, tokësor apo ujor; automjete për udhëtim tokës, ajror, hekurudhor apo ujor; automjete 

motorike pqë përdorim në transportimin e njerëzve; automobila për bartjen e mallrave; 

vetura motorike vetura për transportimin e njerëzve; vetura për transportimin e mallrave; 

vetura sportive; vetura për turizëm; shtëpi lëvizëse motorike; shtëpi lëvizëse (karvane); 

karvane motorike; vetura në formën e furgonëve; furgonë motoric; furgonë për kamping; 

karroca siç janë automjete motorike tokësore; karroca për transportim; karroca komerciale; 

karroca industrial; kamionë; vagonë; autobusë.”    

35   “Reklamime; menaxhime të biznesit; administrim biznesi; funksione të zyrës; ruajtje të 

të dhënave elektronike; organizim, funksionim dhe mbikqyrje të skemave të besnikërisë 

dhe stimulimit; shërbime të reklamimit që ofrohen përmes internetit; produksione të 

reklamave televizive dhe radio; 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 internet; 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; 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   “Shërbime të sigurimit lidhur me automjetet; informata dhe këshilla lidhur me gjitha 

këto shërbime.”    

39   “Transport; paketim dhe ruajtje e mallrave; aranzhime të udhëtimeve; transportime të 

personave dhe mallrave (përmes ajrit, tokës apo ujit); aranzhime të transportit të personave 

apo mallrave (përmes ajrit, tokës apo ujit); dhënie me qira të automjeteve për lëvizje në 

ajër, tokë apo ujë; dhënie më qira të veturave, veturave të kampingut, karrocave, 

kamionëve, furgonave, vagonëve, autobusëve, karvanëve; shërbime të lizingut të 

automjeteve; aranzhime të dhënies me qira të automjeteve për lëvizjë në ajër, toke apo ujë; 

dhënie me qira të pajisjeve dhe aksesorëve të automjeteve; shërbime të rezervimit të 

automjeteve dhe transportit; shërbime të shoferit (vozitjes private); dhënie me qira të 

automjeteve që voziten nga shoferë (vozitës privat); shërbime të menaxhimit të flotës së 

transportit; shërbime të tërhjekjes; shërbime korieri (porosi apo mallra); shërbime të 

tërhjekjes së automejeve; angazhime të automjeteve të transportit; informata dhe këshilla 

lidhur me gjitha këto shërbime.”  
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(111)  20186 

(151)  23/02/2017 

(181)  03/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/720 

(732)  Europcar Groupe 2 rue René Caudron 

Bâtiment OP 78960 Voisins le Bretonneux, 

FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  KEDDY 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   “Automjete; aparate për qarkullim në tokë, ajër apo ujë; automjete për qarkullim 

ajror, tokësor apo ujor; automjete për udhëtim tokës, ajror, hekurudhor apo ujor; automjete 

motorike pqë përdorim në transportimin e njerëzve; automobila për bartjen e mallrave; 

vetura motorike vetura për transportimin e njerëzve; vetura për transportimin e mallrave; 

vetura sportive; vetura për turizëm; shtëpi lëvizëse motorike; shtëpi lëvizëse (karvane); 

karvane motorike; vetura në formën e furgonëve; furgonë motoric; furgonë për kamping; 

karroca siç janë automjete motorike tokësore; karroca për transportim; karroca komerciale; 

karroca industrial; kamionë; vagonë; autobusë.”    

35   “Reklamime; menaxhime të biznesit; administrim biznesi; funksione të zyrës; ruajtje të 

të dhënave elektronike; organizim, funksionim dhe mbikqyrje të skemave të besnikërisë 

dhe stimulimit; shërbime të reklamimit që ofrohen përmes internetit; produksione të 

reklamave televizive dhe radio; 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 internet; 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; 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   “Shërbime të sigurimit lidhur me automjetet; informata dhe këshilla lidhur me gjitha 

këto shërbime.”    

39   “Transport; paketim dhe ruajtje e mallrave; aranzhime të udhëtimeve; transportime të 

personave dhe mallrave (përmes ajrit, tokës apo ujit); aranzhime të transportit të personave 

apo mallrave (përmes ajrit, tokës apo ujit); dhënie me qira të automjeteve për lëvizje në 

ajër, tokë apo ujë; dhënie më qira të veturave, veturave të kampingut, karrocave, 

kamionëve, furgonave, vagonëve, autobusëve, karvanëve; shërbime të lizingut të 

automjeteve; aranzhime të dhënies me qira të automjeteve për lëvizjë në ajër, toke apo ujë; 
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dhënie me qira të pajisjeve dhe aksesorëve të automjeteve; shërbime të rezervimit të 

automjeteve dhe transportit; shërbime të shoferit (vozitjes private); dhënie me qira të 

automjeteve që voziten nga shoferë (vozitës privat); shërbime të menaxhimit të flotës së 

transportit; shërbime të tërhjekjes; shërbime korieri (porosi apo mallra); shërbime të 

tërhjekjes së automejeve; angazhime të automjeteve të transportit; informata dhe këshilla 

lidhur me gjitha këto shërbime.”    

 

 

(111)  20192 

(151)  23/02/2017 

(181)  05/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/726 

(732)  NEVA d.o.o.,  Obrtnička 37, Rakitje, 

10437 Bestovje, Republika Hrvatska, HR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  15 SEKUNDI 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pasta dhëmbësh; larësa goje, jo për qëllime mjekësore; kozmetikë   

5   Preparate farmacautike; larësa goje, për qëllime mjekësore; preparate kimike  

për qëllime farmaceutike; preparate kimike për qëllime mjekësore.   

21   Furça dhëmbësh   

 

 

 

(111)  20052 

(151)  14/02/2017 

(181)  13/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/763 

(732)  dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Cari-Metz-Straße 1 76185  Karlsruhe, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  Parfumonde  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitje për larje dhe zbardhim; përgatitje për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe 

gërryerje; sapunë; artikuj parfumerie; vajra esencialë, përgatitje për kujdes trupi dhe 

bukurie; locion për flokë; përgatitje për kujdes të dhëmbëve; shami letre të ngopura me 

vajra esencialë për përdorim kozmetik; shami letre të ngopura me locionë për përdorim 

kozmetik: vajra dhe locionë, kremra, pudra, kripëra banje, jo për qëllime mjeksore; xhelra 

për larje dhe dush, kremra për fytyrë, lëkurë dhe trup; përgatitje për kujdes të flokut, 

locione për pas rroje, Kolonja, përgatitje, duke përfshirë kremra, xhelra dhe muse, për 

përdorim, përpara, gjatë dhe pas rroje, shkumëra rroje, xhelra për rroje, kremra për rroje, 

sapunë rroje; përgatitje për largim makjazhi; përgatitje për kujdes të gojës, jo për qëllime 

mjeksore; shtresëzuesa; përgatitje për depilim; takëme kozmetike (të mbushur); ujra 
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mineral për qëllime kozmetike; gurë prej shapi (antiseptikë); produkte kundra djerse 

(artikuj tualeti kundra djerse); vajra esencialë aromatikë, natyralë (vajra esencialë); spraj 

për freskim të frymëmarrjes; esenca eteriale; produkte kozmetike për vetull; lapsa për 

vetull; kripëra banje, jo për përdorim mjeksor; kripëra banje, kozmetik; bojra për mjekër; 

dyll për mustaqe; gur prej shkume deti; krem për zbardhim të lëkurës; përgatitje për 

zbardhim për qëllime kozmetike; deodorant për përdorim personal (artikuj parfumerie); 

sapunë dezinfektues; sapunë për largimin e erës së keqes; dru i parfumuar; vajra esencialë 

si parfume për qëllime lavanderie; formë e holluar parfumi (eau de toilette); zbardhues 

floku, zbardhues lavanderie; dyll për depilim; lëndë ngjyruese për përdorim në tualet; bojra 

për qëllime kozmetike; bojra për flokë; spraj për flokë; përgatitje për larje floku; kremra 

lëkure (kozmetikë); përgatitje për kujdes lëkure (kozmetikë); vaj  jasmine; ngjitës për 

paruke; ngjitës për qëllime kozmetike; ngjitës për qerpik artificial; parfume dhe kolonja; 

Kolonjë (eau de Colognes); artikuj kozmetike; shkumësa kozmetik me ngjyrë; thonjë 

artificial; qerpikë artificialë; vaj livandoje; ujë livandoje; të kuq buzësh; locione për qëllime 

kozmetike; ngjyrë për fytyrë; qumësht bajameje për qëllime kozmetike; vaj bajameje; 

sapun prej pajameje; sapunra mjeksorë; lecka për pastrim të ngopura me një përgatitje 

pastrimi; misk (artikuj parfumerie); manykyr; përgatitje për kujdes të thonjve; përgatitje 

neutralizimi për flokë të dredhur permanent; vajra për kujdes të trupit dhe bukurie; vajra për 

qëllime kozmetike; vajra për qëllime pastrimi; përgatitje për bërje kaçurrela flokun; vajra 

parfumerie; parfumë; pasta për rrip lëkure për mprehje brisku; mendër për artikuj 

parfumerie; esencë mendreje; lëndë natyrale aromatike për pije (vajra esencialë); përgatitje 

për lustrim për proteza dentare; pomadra për qëllime kozmetike; lule të thara me erëza 

(lëndë të parfumuara); përgatitje për pastrim në të thatë; përgatitje për rroje; sapunë rroje; 

gurë për rroje (antiseptikë); locion për pas rroje; përgatitje për tymim (lëndë të 

parfumuara); kallamë temjani; qumësht për pastrim për kujdes të trupit dhe bukurie; 

përgatitje për pastrim; përgatitje për pastrim për proteza dentare; përgatitje për dobësim, 

kozmetikë; makjazh; përgatitje për makjazh; pudër makjazhi; maska bukurie; dyllë për 

këpucë; sapunë kundra djersës; sapunë kundra erës së këmbëve; shampo; përgatitje për 

mbrojtje nga dieli (përgatitje kozmetike për nxierje nga dielli); pudër talk për përdorim në 

tualet; artikuj kozmetikë për kafshë; shampo për kafshë; artikuj tualeti (kujdes për trupin); 

sapunë tualeti; ujë tualeti; lecka, të ngopura me locione kozmetike; vazelinë (vazelinë) për 

qëllime kozmetike; pluhur për larje (lavanderi); peroksid hidrogjeni për qëllime kozmetike; 

mbushje pambuku për qëllime kozmetike; shkopinj me pambuk për qëllime kozmetike; 

zbutës pëlhurash për lavanderi; produkte kozmetike për qerpikë; bojë për qerpikë; xhel për 

zbardhim dhëmbësh; kopjime zbukuruese për qëllime kozmetike; vajra esencialë prej 

limoni; lecka të njomura me ujë të ngopura me përgatitje për kujdes të trupit dhe bukurie; 

përgatitje për pastrim të tubacioneve të ujit, përgatitje dylli për dysheme, detergjentë, me 

përjashtim të atyre për përdorim në metodat e prodhimit dhe për qëllime farmaceutike, 

përgatitje për largim smërçi për qëllime shtëpiake, përgatitje për heqjen e bojës, përgatitje 

për çlyrosje, përjashtuar ato për përdorin në metodat e prodhimit, heqës të njollave, bojra 

për lavanderi, zmalt për lavanderi, lecka për xhama, heqës të dyllit të dyshemesë (përgatitje 

pastrimi), lecka për pastrim të ngopura me përgatitje pastruese, kristale sode për qëllime 

pastrimi, tretësirë të sodës kaustike, krem për lustër, përgatitje lustre, përgatitje për pastrim 

në të thatë, përgatitje për heqje pluhuri, dyll për mos-rrëshqitje në dysheme, kripë për 

makinë për larje enësh; përgatitje ajri aromatizuese, vajra me aromë të mirë, dru me aromë 

të mirë; shami letre të ngopura me locionë kozmetikë, margaritarë për freskim ajri për 
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fshesa elektrike; gërrues.   

4   Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; kompozime për thithje pluhuri, njomje dhe 

lidhje; lëndë djegëse (duke përfshirë lëndët djegëse për motorë me djegie të brendshme) 

dhe ndriçues; qirinjë dhe fitilë për ndriçim; lëndë djegëse e parfurmuar; qirinjë të 

parfurmuar; sumbulla ngjitëse prej dylli për fiksimin e qirinjve në mbajtëset e qirinjve   

5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje higjenike për përdorim mjeksor; lëndë 

dietike për përdorim mjeksor, ushqim për bebe; leukoplastë, materiale për fashatim plage; 

përgatitje për mbushje dhëmbi dhe material për marrje forme për qëllime dentare; 

dezinfektantë; përgatitje për shkatërim parazitësh; këpurdhëvrasës, herbicide; përgatitje për 

dobësim, mjeksore; lëndë ndihmëse për qëllime mjeksore; alkol për qëllime mjeksore; alkol 

për qëllime farmaceutike; anestezikë; antibiotikë; antiparasitikë; antiseptikë; pambuk 

antiseptik; ndrydhësa oreksi për qëllime mjeksore; byzylykë për qëllime mjeksore; ilaçe për 

qëllime mjeksore për njerëz; ilaçe për qëllime veterinare; ilaçe për qëllime dentare; pambuk 

aseptik; lapsa kaustikë; përgatitje farmaceutike për sy; kripëra banjoje për qëllime 

mjeksore; banjo me gurgullim për qëllime mjeksore; banjo me gurgullim, terapeutike; 

përgatitje prej bakterie për qëllime mjeksore dhe veterinare; përgatitje bakteriologjike për 

qëllime mjeksore dhe veterinare; balsam për qëllime mjeksore; përgatitje balsamike për 

qëllime mjeksore; pambuk për qëllime mjeksore; qetësuesa; përgatitje biologjike për 

qëllime mjeksore; përgatitje biologjike për qëllime veterinare; përgatitje për pastrim gjaku; 

lapsa hemostatik; tableta si karamele të tretshme për qëllime qëllime mjeksore; produkte 

kimiko-farmaceutike; kontraceptivë kimikë; përgatitje kimike për diagnostikim të 

shtatzanisë; përgatitje kimike për qëllime mjeksore; përgatitje kimike për qëllime 

farmaceutike; përgatitje kimike për qëllime veterinare; peceta higjenike; deodorantë për 

veshje dhe tekstile; deodorantë, jo për përdorim personal; dezinfektantë për qëllime 

higjenike; detergjentë për qëllime mjeksore; lëndë dietike për qëllime mjeksore; pije dietike 

për qëllime mjeksore; ushqime dietike për qëllime mjeksore; ilaçe për qëllime mjeksore; 

përgatitje prej proteine për qëllime mjeksore; enzima për qëllime mjeksore; enzima për 

qëllime veterinare; përgatitje prej enzime për qëllime mjeksore; glukozë për qëllime 

mjeksore; gomë për qëllime mjeksore; rripa për peshqirë dhe peceta sanitare; lapsa 

hemostatik; lëndë ngjitëse për proteza dentare; shirita ngjitës për qëllime mjeksore; çajra 

mjeksorë prej bimësh; ilaçe kundra erës së këmbëve; ilaçe kundër djersës; hormone për 

qëllime mjeksore; brekë për mospërmbajtje; zmbrapës insektesh; myshk Irlandez për 

qëllime mjeksore; kapsula për qëllime mjeksore; çamçakëzë për qëllime mjeksore; 

përgatitje antiseptike; kompresa; lapsa për lehtësim të kokëdhimbjes; tretësira për lente 

kontakti; tretës për largim të leukoplastëve ngjitës; locione për qëllime farmaceutike; 

përgatitje për heqjen e erës së keqe të ajrit; përgatitje për pastrim ajri; pije me qumësht të 

maltuar për qëllime mjeksore; qumësht bajameje për qëllime farmaceutike; pije mjeksore; 

infuzione me bimë mjeksore; përgatitje mjeksore për rritje të flokut; çajra mjeksorë; bimë 

mjeksore; ujë deti për banja mjeksore; yndyrë mjelje; brekë higjenike; tampon 

menstruacioni; mentol; përgatitje për trajtimin e migrenës; shtresa ushqimore minerale; ujë 

mineral për qëllime mjeksore; kripëra uji mineral; përgatitje për trajtim të djegieve; 

përgatitje kundra formimit të kallove; përgatitje për qetësim dhimbje dhëmbi; peshqirë 

higjenik; mbathje me pece higjenike; baltë për banjo; baltë për qëllime mjeksore; përgatitje 

për mbrojtje kundra molës; letër mole; larës goje për përdorim mjeksor; shtesa ushqimore 

për qëllime mjeksore; vajra për qëllime mjeksore; përgatitje që vrasin parazitë; përgatitje 

për asgjesim parazitësh; tableta për qëllime farmaceutike; karamele mente për qëllime 
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farmaceutike; leukoplastë për inflamacione të fundgishtave të këmbës; leukoplastë për 

qëllime mjeksore; përgatitje farmaceutike; përgatitje farmaceutike për trajtimin e zbokthit; 

përgatitje farmaceutike për kujdes të lëkurës; përgatitje farmaceutike dhe veterinare; fenol 

për qëllime farmaceutike; pilula për qëllime farmaceutike; agjentë këpurdhëvrasës 

(antimykotikë); përgatitje prej elementësh gjurmëlënës për konsum nga njeriu; përgatitje 

për sterilizim; boçe temjani; përgatitje tymuese për qëllime mjeksore; përgatitje pastruese 

për lente kontakti; takëm mjeksor për udhëtim (sete mjeksorë); vaj kastori për qëllime 

mjeksore; melhemë për qëllime mjeksore; tableta  me kripë amoniaku; kripëra për qëllime 

mjeksore; kripëra për banjo me ujë mineral; banjo oksigjeni; barna gjumi; çajra për qëllime 

mjeksore; shurupra për qëllime farmaceutike; pelena (produkte higjenike); melheme për 

djegie nga dielli; përgatitje për mbrojtje nga dielli për qëllime farmaceutike; mbushje 

pambuku për ushqyerje me gji; shirita testi për qëllime mjeksore; ujë termal (ujë shërues); 

ngjyruesa për qëllime mjeksore; dekstrozë për qëllime mjeksore; lecka, të ngopura me 

locionë farmaceutikë; larësa vagine; vazelinë (vazelinë) për qëllime mjeksore; kuti të 

ndihmës së parë (të mbushura); materiale për fashatim plage; përgatitje dixhestive për 

qëllime farmaceutike; përgatitje me vitamin; lapsa për lyth; mbushje pambuku për qëllime 

mjeksore; pelena për mospërmbajtje; lecka larje të njoma të ngopura me qërgatitje 

farmaceutike; bandazhe për fashatim dhe bandazhe higjenike; lidhëse syri për qëllime 

mjeksore, fasha për sy për qëllime mjeksore; përgatitje pastrimi dhe kujdesi dhe tretësira 

për lente kontakti; insekticide; përgatitje për heqjen e erës së keqe të ajrit; përgatitje për 

pastrim ajri.   

 

 

 

(111)  20374 

(151)  17/03/2017 

(181)  25/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/799 

(732)  SAŠA SIVIĆ ANTUN SIVIĆ 

Jakšićeva 12, 24000 Subotica, Bartola Kašića 

9, 24000 Subotica, RS 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             
 

(540)  VISITOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Biçikleta; pjesë dhe pajisje për biçikleta. 

  

 

 

 

(111)  20358 

(151)  16/03/2017 

(181)  04/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/851 

(732)  Imlek ad Beograd - 11213 Padinska 

Skela, Industrijsko naselje bb, Serbia 

Tel.: +381 11 2076 500,  Fax.: +381 11 3714 

515, RS 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

(540)   
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Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   qumesht   

 

 

 

(111)  20373 

(151)  17/03/2017 

(181)  04/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/852 

(732)  Imlek ad Beograd - 11213 Padinska 

Skela, Industrijsko naselje bb, Serbia 

RS 

(740)  Besarta Kllokoqi  Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ushqim per femije   

29   Qumesht dhe produkte qumeshti   

30   Kafe, qaj, kakao, kafe artificiale, embelsira, akullore   

32   Uje Mineral dhe te gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lengje frutash   

33   Pije alkoolike   

 

 

(111)  20397 

(151)  23/03/2017 

(181)  04/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/853 

(732)  Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Uluabat Köyü 

16700-Karacabey Bursa, Turkey, TR 

(540)  Kashkavale 
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(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(511) 29   Mish, peshk, shpeze dhe zogj; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te 

konzervuara, te ngrira, te thara dhe te gatuara; xhelatine' marmelate. kompote; veze; 

qumesht dhe produkte qumeshti; vajra dhe yndyrna ushqimore. 

 

   

 

 

 

(111)  20343 

(151)  16/03/2017 

(181)  04/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/854 

(732)  Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Uluabat Köyü 

16700-Karacabey Bursa, TR 

(740)  Besarta Kllokoqi  Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  Kashcavale 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpeze dhe zogj; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te 

konzervuara, te ngrira, te thara dhe te gatuara; xhelatine' marmelate. kompote; veze; 

qumesht dhe produkte qumeshti; vajra dhe yndyrna ushqimore. 

   

 

 

 

(111)  20095 

(151)  21/02/2017 

(181)  04/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/855 

(732)  Afrim Osmani ARBERIA  GROUP  

SHPK Zona industriale   p.nr  10000  

Prishtine –Kosova, KS 

(740)  Afrim Osmani Vllezrit  Fazliu nr 275 

Prishtine Kosova 

 
 

 
 

(540)  ALPIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra, minerale dhe ujrat e gazuarë, thjeshtë dhe pije të tjera të buta(soft) me gaz 

karbonik;pije energjike , pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate të tjera për të 

bërë pije.   
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(111)  20216 

(151)  28/02/2017 

(181)  08/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/856 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo  Jukićeva 53,  

  Jukićeva 53, 71 000 Sarajevo Bosna i 

Hercegovina, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  20232 

(151)  02/03/2017 

(181)  08/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/857 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53,  

71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates"Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  20189 

(151)  23/02/2017 

(181)  08/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/858 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53,  

71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  20190 

(151)  23/02/2017 

(181)  09/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/860 

(732)  Kellogg Company One Kellogg 

Square PO Box 3599 Battle Creek, Michigan 

49016, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  COCO POPS  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe miell palme; miell dhe 

preparatet e bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira; akuj ushqimor; sheqer, mjaltë, 

melasë; tharmi, pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull, salca (mëlmesat); erëza; akull.  

 

   

 

 

 

(111)  20191 

(151)  23/02/2017 

(181)  09/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/861 

(732)  GEOPOST  9 rue Maurice Mallet 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, FR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   platformat softueri në fushën e transportit dhe të dorëzimit; softuer aplikacione; 

softuer për përcjelljen e dërgimit të dërgesave; softuer për përcjelljen e dërgesave të 

dërguara;  softuere për faturim; aplikacionet softuerike për përcelljen  e dërgesës me qasje  

në smartfonë dhe tabletë dixhitale; softuer; skaner, barkod lexues; smartfonë, tabletë 

digjitale, telefona, çipa kompjuterik.   
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16   kartuç dhe kuti nga kartuçi, pako kartuçi, kartuç paketimi, paketimi plastik, 

përkatësisht, kuti, pako, pliko dhe qese; kuti kartuçi dhe  plastike për transport; revista, 

gazeta, doracak, pamflete.   

35   shërbimet e përcjelljes kompjuterike të pakove; shërbimet e  këshillimit  lidhur me 

afarizmin lidhur me dërgimin e pakove; administrimi kompjuterik i të dhënave për 

përcjelljen e dërgimit të pakove; agjencione për ofrimin e këshillimeve komerciale në 

fushen e dërgimit të pakove; konsultimet në marketing; shërbimet për administrimin me 

bazën  e të dhenave, shërbimet e arkivimit të adresave në bazen e të dhënave; shërbimet e 

përpunimit elektronik të të dhënave, shërbimet e hulumtimit të adresave dhe përcjellja e të 

dhënave; mbledhja e informacioneve në bazen e të dhënave.   

39   shërbimet e magazinimit, përkatesisht, distribuimit, bartjes dhe paketimit të pakove dhe 

mallërave; shërbimet e transportit dhe dërgesave, përkatësisht  bartja, transporti dhe 

dërgimi i pakove dhe letrave në mënyra të ndryshme të transportimt; shërbimet e 

transportit;  transporti ajrorë i pakove dhe mallërave, transporti hekurudhorë, përmes 

lumejëve, transporrti detarë dhe tokësorë; shërbimet transportuese dhe dërgimi, përkatësisht 

mbledhja, transporti dhe dërgimi i pakove dhe letrave; përcjellja kompjuterike dhe 

monitorimi i pakove dhe transporti i mallit në tranzit, përkatësisht, ofrimi i informacioneve 

automatike  në transportin vendorë dhe ndërkombëtarë  dhe  shërbime të dërgesave;  ofrimi 

i informacioneve kontrolluese për të tjerët për vërtetim lidhur me progresin e  grumbullimit 

dhe dërgimit, përmes internetit dhe telefonit; shërbimet e ndërmjetësimit lidhur me 

transportin; ofrimi i informacioneve lidhur më transportin; shërbimet logjistike lidhur me 

transportin; shërbimet e sigurimit të dërgimit të pakove në rrjetet tregtare; shërbimet 

logjistike në fushën e dërgesave të pakove  dhe postës.   

42   shërbimt e shfrytëzimit të përkohëshëm të softuerit për monitorimin (përcjelljen) e 

pakove të cilat nuk pranohen; shërbimet e projektimit dhe azhurnimit të softuerit për 

transportimin dhe logjistikëne pakove; shërbimet e mirëmbajtjes së softuerit në lëminë  e 

dërgimit të pakove; shërbimet e furnizimit elektronik të të dhënave. 

 

 

 

 

(111)  20405 

(151)  23/03/2017 

(181)  09/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/862 

(732)  DPD Dynamic Parcel Distribution 

GmbH & Co. KG Wailandtstr. 1 

D-63741 Aschaffenburg, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   platformat softueri në fushën e transportit dhe të dorëzimit; softuer aplikacione; 

softuer për përcjelljen e dërgimit të dërgesave; softuer për përcjelljen e dërgesave të 

dërguara;  softuere për faturim; aplikacionet softuerike për përcelljen  e dërgesës me qasje  

në smartfone dhe tabletë dixhitale; softuer; skaner, bar kod lexues; smartfone, tabletë 
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digjitale, telefona, çipa kompjuterik   

16   kartuç dhe kuti nga kartuçi, pako kartuçi, kartuç paketimi, paketimi plastik, 

përkatësisht, pliko dhe qese; plastikë për paketim; kuti kartuç për transport; revista, gazeta, 

doracak, pamflete   

35   shërbimet e këshillimit për afarizmin lidhur me dërgimin e pakove ; administrimi 

kompjuterik me të dhënat për përcjelljën e dërgimit të pakove; agjensione për ofrimin e 

këshillimeve komerciale në fushen e dërgimit të pakove;  konsultimet e marketingut;  

shërbimet e administrimit me bazen e të dhënave, shërbimet e arhivimit të adresave në 

bazën e të dhënave; shërbimet për përpunimin elektronik të të dhënave; mbledhja e 

informatave në bazën e të dhënave.    

39   shërbimet e magazinimit, përkatesisht, distribuimit, bartjes dhe paketimit të pakove dhe 

mallërave; shërbimet e transportit dhe dërgesave, përkatësisht  bartja, transporti dhe 

dërgimi i pakove dhe letrave  në mënyra të ndryshme të transportimt; shërbimet e 

transportit;  transporti ajrorë i pakove dhe mallërave, hekurudhorë, permes lumejëve, detarë 

dhe tokësorë ; shërbimet transportuese dhe dërgimi, përkatësisht mbledhja, transporti dhe 

dërgimi i pakove dhe letrave; përcjellja kompjuterike dhe monitorimi i pakove  dhe 

transporti i mallit në tranzit, përkatësisht, ofrimi i informacioneve automatike  në 

transportin vendorë dhe ndërkombëtarë  dhe  shërbime të dërgesave;  ofrimi i 

informacioneve kontrolluese tjerëve  për vërtetim  lidhur me progresin e  grumbullimit dhe 

dërgimit, përmes internetit dhe telefonit; shërbimet e ndërmjetësimit lidhur me transportin; 

ofrimi i informacioneve lidhur me transportin; shërbimet logjistike lidhur me transportin; 

shërbimet e dërgimit të pakove  në rrjetet tregtare; shërbimet e percjelljes kompjuterike të  

pakove; shërbimet logjistike në fushën e dërgesave të pakove  dhe postës.   

42   shërbimt e shfrytëzimit të përkohëshëm të softuerit për monitorimin (përcjelljen) e 

pakove  të cilat nuk pranohen; shërbimet e projektimit dhe azhurnimit të softuerit për 

transportimin dhe logjistikëne  pakove; shërbimet e mirëmbajtjës së softuerit në lëminë  e 

dërgimit të pakove; furnizimi elektronik i të dhenave. 

 

 

 

 

 

(111)  20284 

(151)  09/03/2017 

(181)  09/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/863 

(732)  DPD Dynamic Parcel Distribution 

GmbH & Co. KG Wailandtstr. 1 

D-63741 Aschaffenburg, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   magazinimi, distribuimi, mbledhja dhe paketimi i pakove dhe mallërave ; 

sherbimet e transportit dhe  dorëzimit, përkatësisht mbledhja, transporti dhe dorëzimi i 

pakove dhe letrave me mënyra të ndryshme të transportit; shërbime transportuese; 

transportimi ajror i pakove dhe mallërave, transporti hekurudhor, përmes lumejëve, 
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transporti detarë dhe rrugor; transportimi dhe dërgimi; përkatësisht mbledhja, transportimi 

dhe dorëzimi i pakove dhe letrave; përcjellja kompjuterike dhe vëzhgimi i pakove  dhe  

transportimi i mallit në tranzit, përkatësisht ofrimi i shërbime të kompjuterizuara në 

transportin vendorë dhe ndërkombëtarë dhe dërgesave; ofrimi i informacioneve dhe 

kërkesave tjerëve  për vërtetimin  lidhur me progresin e mbledhjes dhe dorëzimin, përmes 

internetit dhe telefonit; shërbimet e ndërmjetësimit lidhur me transportin; ofrimi i 

informacioneve lidhur me transportin; shërbimet logjistike lidhur me transportin; shërbimet 

e sigurimit të pakove në rrjetet tregtare; shërbimet logjistike në lëminë e dërgimit të pakove 

dhe postës.    

 

 

 

(111)  20286 

(151)  09/03/2017 

(181)  09/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/865 

(732)  BEMEX GmbH Oberneuhofstr.5 6340 

Baar, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Mish, peshk, shpezë dhe kafshë të egra; ekstrakte mishi; pemë dhe perime të 

konzervuara, të thara dhe të ziera; xhelatinë, reçele, pire (pure); vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra dhe yndyra të ngrënshme.”    

 

 

(111)  20287 

(151)  09/03/2017 

(181)  10/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/866 

(732)  RONTIS AG  Bahnhofstrasse 7  

CH 6301, Zug, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  NOVALOU 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapune; parfume, vajra esenciale, preparate kozmetike duke përfshirë preparate 

kozmetike për bebe, locione të flokëve.  

 

   

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

389 

 

(111)  20212 

(151)  28/02/2017 

(181)  10/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/867 

(732)  RONTIS AG  Bahnhofstrasse 7  

CH 6301, Zug, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  NOVATOPIA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapune; parfume, vajra esenciale, preparate kozmetike duke përfshirë preparate 

kozmetike për trajtimin e dermatitit atopik, locione të flokëve.  

 

   

 

(111)  20194 

(151)  23/02/2017 

(181)  10/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/868 

(732)  RONTIS AG  Bahnhofstrasse 7  

CH 6301, Zug, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  RONTAMIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Formula foshnjore (qumësht) prej 0-6 muajsh, Formula vazhduese (qumësht) nga 

muaji 6 e tutje, Formula për fëmijët në rritje (qumësht për fëmijët e vegjël) nga muaji i 12 e 

tutje, Ushqim për qëllime të veçanta mjekësore (FSMP), Ushqime për bebe të bazuar në 

drithëra.    

 

 

 

(111)  20193 

(151)  23/02/2017 

(181)  10/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/870 

(732)  Ndermarrje Hoteliere “AMAZONA” 

Babin Most, Obiliq Republika e Kosoves 

, KS 

(740)  Ndermarrje Hoteliere “AMAZONA”            

Babin Most, Obiliq Republika e Kosoves 

 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   
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(111)  20370 

(151)  16/03/2017 

(181)  10/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/871 

(732)  Ndermarrje Hoteliere “AMAZONA” 

Babin Most, Obiliq, KS 
(740)               

 
 

(540)  AMAZONA 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  20338 

(151)  16/03/2017 

(181)  11/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/874 

(732)  Fatmir Spahiu Drejtor - "BUKA" 

Sh.P.K. Rruga “Tring Ismaili” p.n. 10.000, 

Prishtinë,  KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta fotografikë, kinematografikë, optikë, sinjalizues, 

kontrollues (mbikqyrës); aparate regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe 

imazheve; transportues të dhënash magnetike, disqe regjistrimi; video dhe DVD e pajisje 

tjera që përmbajnë foto e filma (të animuar poashtu), disqe të regjistruara kompakte për 

video-kaseta që përmbajnë krijime letrare dhe artistike   

16   Materiale artistësh   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

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

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore   
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(111)  20342 

(151)  16/03/2017 

(181)  11/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/875 

(732)  YILDIZ HOLDİNG A.Ş. Kısıklı 

Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 

Üsküdar Istanbul, TR 

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

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

 
 

(540)  ÜLKER  

TEREMYAĞ 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrëra. 

 

   

 

 

 

(111)  20340 

(151)  16/03/2017 

(181)  11/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/876 

(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)  FULIVIO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit.   

 

 

 

(111)  20459 

(151)  19/04/2017 

(181)  11/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/877 

(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)  FULDANZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   
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(111)  20410 

(151)  23/03/2017 

(181)  11/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/878 

(732)  RAUCH Fruchtsäfte GmbH 

Langgasse 1, 6830 Rankweil, , AT 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  LIMESSA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull   

32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

 

 

 

(111)  20246 

(151)  07/03/2017 

(181)  11/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/880 

(300)  014402317  23/07/2015  OH 

(732)  Salamander Industrie-Produkte GmbH 

Jakob-Sigle-Strasse 58 86842 Türkheim, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Materiale të ndërtesave të metalit; plomba (paketime) të bëra nga metali, në 

veçanti profile, gypa, pllaka, fletë dhe cipa (shtresa) për dritare, dyer, porta, shkallë, 

ballkone, fasada, drita të çative, kolektorë solar dhe korniza. Dritare, dyer, porta, shkallë, 

murë ndarës, fasada, ballkone, konservatoriume (dhoma me xhama), tenda, korniza dhe 

komponente ndërtesash të parafabrikuara, grila dritaresh për instalime të krijimit të hijeve, 

grila dritaresh nga metali, parmakë për shkallë dhe ballkone, pragje për dritare, fletëza për 

largimin e shiut dhe profile për largimin e shiut; hekurishte, pajisje të vogla nga metali; 

ndërtesa të transportueshme të bëra nga metali, duke përfshirë pavijone udhëtuese dhe 

tribuna për ekspozita, të gjitha mallrat e përmendura e të bëra nga metali, duke përfshirë në 

kombinim me xham, dru apo plastikë, e të përfshira në klasën 6.   

17   Materiale paketimi dhe izolimi, plomba nga plastika, komponente izolimi (mbyllje), 

plastikë në formë të shtrydhur dhe për përdorim në prodhimtari.   
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19   Materiale ndërtimore (jo nga metali), materiale profili nga plastika, dritare dhe dyer të 

bëra nga plastika; materiale ndërtimi (jo nga metali) në veçanti profile, gypa, pllaka, fleta 

dhe cipa (shtresa) për dritare, dyer, porta, ballkone, konservatoriume, çati, kolektorë solar 

dhe korniza; dritare, dyer, porta, shkallë, murë ndarës, ballkone, konservatoriume, tenda, 

korniza, shtresa mbështjellëse dhe komponentë të parafrabrikuara, grila dritaresh për 

instalime të krijimit të hijeve, grila dritaresh, jo nga metali, pragje dritaresh, profile për 

largimin e shiut, ndërtesa të transportueshme jo nga metali, duke përfshirë pavijone lëvizëse 

dhe tribuna për ekspozita, të gjitha mallrat e përmendura jo nga metali apo vetëm në 

kombinim me metalin, të përfshira në klasën 19.   

 

 

(111)  20245 

(151)  07/03/2017 

(181)  11/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/881 

(732)  SANOFI PASTEUR 2, avenue Pont 

Pasteur 69007 LYON, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  HEXAXIM 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike; vaksina.   

 

 

 

(111)  20244 

(151)  07/03/2017 

(181)  15/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/885 

(732)  ADALI TEKSTIL GIDA TURIZM 

INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED 

SIRKETI Keresteciler Sitesi Fatih Cd. Ardic 

Sk. No:7 Kat.1-2 Merter   Gungoren 

ISTANBUL, TR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje (veshje të jashtme dhe të brendshme), gjëra të thurura (veshje), xhinse, 

veshje prej lëkure, përkatësisht tunika prej lëkure, xhaketa lëkure, veshje prej imitimeve të 

lëkurës; tuta ; këmisha, xhaketa, xhaketa xhins, pantallona, funde, bluza, kostume banje, 

rrobë plazhi; të brendshme; doreza; çorape; këpucë, çizme, pantofla, këpucë sportive, 

domethënë këpucë futbolli, këpucë gjimnastikor; thembra për këpucë, copa të thembrave 

për çizme dhe këpucë, çorape, këpucë; kapelë, konkretisht kapele, helmetë; kravatë, fjongo, 

shallet, shall, shall koke, jakë (veshje), këllëf gëzofi për duar, shami (shall), manshetë 

(veshje), rripa (veshje), rripa të hollë, aski, mbajtëset e çorapeve në nyjën e këmbës.   
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35   Bashkimi, për të mirën e të tjerëve, e veshjeve (veshje të jashtme dhe të brendshme), 

gjëra të thurura (veshje), xhinse , veshje prej lëkure, përkatësisht tunika prej lëkure, xhaketa 

lëkure, veshje prej imitimeve të lëkurës; tuta; këmisha, xhaketa, xhaketa xhins, pantallona, 

funde, bluza, kostume banje, rrobë plazhi; të brendshme; doreza; çorape; këpucë, çizme, 

pantofla, këpucë sportive, domethënë këpucë futbolli, këpucë gjimnastikor; thembra për 

këpucë, copa të thembrave për çizme dhe këpucë, çorape, këpucë; kapelë, konkretisht 

kapele, helmetë; kravatë, fjongo, shallet, shall, shall koke, jakë (veshje), këllëf gëzofi për 

duar, shami (shall), manshetë (veshje), rripa (veshje), rripa të hollë, aski, mbajtëset e 

çorapeve në nyjën e këmbës (duke përjashtuar transportin e tyre), duke i mundësuar 

konsumatorëve për të blerë këto mallra nga shitore me shumicë, shitore me pakicë dhe nga 

një katalog i përgjithshëm i  mallrave me postë ose me anë të telekomunikacionit.   

 

 

 

(111)  20399 

(151)  23/03/2017 

(181)  15/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/886 

(300)  2015-027425  25/03/2015  JP 

(732)  ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA  (also trading as ISUZU MOTORS 

LIMITED) 26-1, Minami-Oi 6-Chome, 

Shinagawa-Ku, Tokyo, , JP 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Lubrifikantë të ngurtë; karburante;vajrat e motorike; vajra për dhëmbëzoret; 

yndyra për automjete tokësore; vajra minerale dhe yndyra për qëllime industriale [jo për 

karburant];vajra jo-minerale dhe yndyra për qëllime industriale[jo për karburant].    

7   Makinat dhe aparatet e minierave; makina dhe aparate ndërtimi, pjesët dhe pajisjet e 

tyre;makina dhe aparate ngarkim-shkarkimi dhe pjesët dhe pajisjet e tyre; lëvizësit kryesor  

jo-elektrike, jo për automjete tokësore [ përveç mullinjve me ujë dhe mullinjve të 

erës];pjesë për lëvizësit kryesor jo-elektrike [përveç mullinjve me ujë dhe mullinjve me 

erë]; makinat pneumatike ose hidraulike dhe instrumentet; elementet e makinës [jo për 

automjete tokësore];boshte, akse ose boshte [jo për automjete tokësore]; kushineta [ 

element i  makinave jo për automjetet tokësore];lidhëse të boshteve ose lidhëse[element e  

makinave jo për automjetet tokësore];transmetuesit e fuqisë dhe dhëmbëzoret për makina[jo 

për automjete tokësore];  amortizatorët[ element i  makinave jo për automjetet tokësore]; 

susta [ element i  makinave jo për automjetet tokësore]; frena[ element i  makinave jo për 

automjetet tokësore]; valvul [ element i  makinave jo për automjetet tokësore]; kositëse 

[makinë]; starterët për motorët e automobilave dhe motorët; starterët për motorët e 

kamionëve dhe motorët; starterët për motorët e autobusëve dhe motorët;  starterët për 

motorët dhe motorëve; motorët AC dhe motorët DC [ duke mos përfshirë ato për automjete 

tokësore, por duke përfshirë pjesët për çdo motorët AC dhe DC motor]; gjeneratorët AC 

[alternator]; gjeneratorët DC. 
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9   Sigurues dhe sistemet e alarmit me mekanizma automatike për mbyllje; alarme zjarri ; 

gaz rrjedhësit; alarmet kundër vjedhjes; sistemet automatike për kontrollimin e lëvizjes së 

automobilave; sistemeve e  mbikëqyrjes për gjendjen operativ për drejtuesin e automjetit; 

aparatet  matëse të distancës dhe instrumentet e automjeteve  për parandalimin e përplasje; 

sensorët me  infra të kuqe për automjete; aparat matës në distancë duke përdorur aparatet 

radar me laser dhe instrumentet për automjete për parandalimin e përplasjes; sendoret 

milimetrik me valë me pajisje paralajmëruese; aparaturat për kontrollim elektronik dhe 

instrumentet për frenat e automjeteve; aparaturat për kontrollim elektronik dhe instrumentet 

për motorin e automjetit; takograf digjital; matësit ose instrumentet testuese të makinës; 

shpërndarësit e fuqisë ose kontrolluesit e makinës dhe aparaturat; rrotulluesit konvertor; 

modifikuesit fazor; njësit elektronike të ekranit; navigacion elektronikë dhe aparatet për 

pozicionimin dhe instrumentet për automobila; makinat e telekomunikacionit dhe 

aparaturat; programet kompjuterike për automobila për parandalimin e shkarjes anash; 

programet kompjuterike për automobila për parandalimin e përmbysjes; programet 

kompjuterike për automjete për kontrollin e qëndrimit të automjeteve; makina elektronike, 

aparatet për menaxhimin e drejtimit të automjeteve; makina elektronike,aparaturat dhe 

pjesët e tyre; kamionë zjarrfikës; publikimet elektronike.   

12   Motorët tërheqës; transportuesit teleferik të ngarkesave ose trajtimin e transportit te 

mallrave; jo lëvizësit elektrik për automjetet tokësore[duke mos përfshirë pjesët e tyre]; 

elementet mekanike për automjetet tokësore; boshte, akse ose boshte[për automjete 

tokësore]; kushineta[për automjete tokësore]; lidhëset boshtore ose lidhëset [për automjete 

tokësore]; transmetuesit e fuqisë dhe dhëmbëzoret lidhëset [për automjete tokësore]; 

amortizatorët[për automjete tokësore]; susta [për automjete tokësore]; frena [për automjete 

tokësore]; alarmet kundër vjedhjes se automjeteve;  AC motorët për automjetet tokësore 

[duke mos përfshirë pjesët e tyre]; DC motorët për automjetet tokësore [duke mos përfshirë 

pjesët e tyre]; automjetet motorike me dy rrota dhe pjesët e tyre dhe elementet; biçikleta 

dhe pjesët e tyre dhe  elementet;  mbrojtësit e lëvizshëm për kamion, autobusë dhe 

automjete; transformuesit energjisë për automobila si elemente mekanike për automjete 

tokësore; transformuesit energjisë për kamionë si elemente mekanike për automjete 

tokësore; transformuesit energjisë për autobusë si elemente mekanike për automjete 

tokësore;   deflektorët e ajrit për automobila dhe pjesët e tyre dhe elementet; deflektorët e 

ajrit për kamionë dhe pjesët e tyre dhe elementet; deflektorët e ajrit për autobusë dhe pjesët 

e tyre dhe elementet; tepihë për automjete tokësore; tepihë për kamionë; tepihë për 

autobusë;   aparaturë për heqjen e bagazhit nga kamioni, autobusi dhe automobili; 

kamionët, autobusët,  automobilat dhe pjesët e tyre dhe elementet; rikshav; sajë [automjet]; 

karrocë dore; karrocë; qerre që tërhiqet nga kali; rimorkio biçiklete.     

16   Letër ambalazhi; letër paketimi; kuti prej kartoni ose letre; kontejnerët industrial për 

paketimit të letrës; etiketa bagazhi prej letre; letër kundër kohezionit ; letër dhe karton; 

doracakë [manual]; pamflete; publikime të shtypura; materiale të shtypura; zarf [shkrimi]; 

etiketa, jo prej tekstili ; tiketa ngjitëse  për automjete tokësore; tiketa ngjitëse për përdorim 

në çdo sipërfaqe; tiketa  për automjete tokësore; tiketa për përdorim në çdo sipërfaqe; letër 

shkrimi   

35   Publikimi i katalogëve për qëllime reklamimi; promovimin e shërbimeve shitëse; 

organizimin, rregullimin dhe kryerjen e ekspozitave komerciale për automobila për qëllime 
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reklamimi; organizimin, rregullimin dhe kryerjen e ekspozitave komerciale për kamionë 

për qëllime reklamimi; organizimin, rregullimin dhe kryerjen e ekspozitave komerciale për 

autobusë për qëllime reklamimi; reklamime dhe publicitet i shërbimeve; analiza 

menaxhimin e biznesit ose konsulentë biznesi; hulumtim marketingu ose analiza; ofrim i 

informacionit në lidhje me shitjet komerciale; menaxhimin e biznesit të hoteleve; drejtues 

ankandesh ; agjencitë import-eksport; riprodhimi dokumenteve; paraqitja e dokumenteve 

ose shirita magnetikë [funksionim të zyrës]; shërbimet qe kanë të bëjnë me koleksionimin  

përgatitjen, ruajtjen dhe regjistrimin e projekteve dhe të dhënave që lidhen me trupat e 

automobilave; shërbimet qe kanë të bëjnë me koleksionimin  përgatitjen, ruajtjen dhe 

regjistrimin e projekteve dhe të dhënave që lidhen me trupat e kamionëve; shërbimet qe 

kanë të bëjnë me koleksionimin  përgatitjen, ruajtjen dhe regjistrimin e projekteve dhe të 

dhënave që lidhen me trupat e autobusëve;   shërbimet qe kanë të bëjnë me koleksionimin, 

përgatitjen, ruajtjen dhe regjistrimin e projekteve dhe të dhënave që lidhen me specifikimet 

e automobilave; shërbimet qe kanë të bëjnë me koleksionimin, përgatitjen, ruajtjen dhe 

regjistrimin e projekteve dhe të dhënave që lidhen me specifikimet e kamionëve; shërbimet 

qe kanë të bëjnë me koleksionimin, përgatitjen, ruajtjen dhe regjistrimin e projekteve dhe të 

dhënave që lidhen me specifikimet e autobusëve;  përpilimi i informacioneve në bazat e të 

dhënave kompjuterike.   

36   Agjenci shërbyese për lëshimin e kredit kartelave, përkatësisht rekrutimin e anëtarëve 

dhe lëshimin e kartelave; pranimi i depozitave [duke përfshirë lëshimin e bonove  dhe  

zëvendësuesit e tyre] dhe pranimin e depozitave me këste fikse në intervale; kredi 

[financimi]dhe zbritje e faturave; zgjidhje këmbimit të brendshme; garantim i përgjegjësie 

dhe pranimin i faturave; huadhënie e letrave me vlerë; blerja dhe transferimi i kërkesave 

monetare; ruajtja e gjërave me vlerë, duke përfshirë letrat me vlerë dhe metale të çmuara 

[shërbime sigurimi të depozitave]; këbimore e parave[shkëmbim i parave]; përkujdesje për 

kontratat financiare në të ardhmen; përkujdesje të parave, letrave me vlerë, kërkesave  

monetare, pasurisë personale, tokës, të drejtave për regjistrimet tokës, të drejtat 

sipërfaqësore ose qiratë në tokë; agjencitë për abonimet bonove; transaksionet e këmbimit 

valutor; shërbimet lidhur me kredit letrat; brokerimi e blerjes me kredi; brokerimi i 

sigurimit jetësorë; agjenci sigurimi jo jetësore; kërkesat për rregullimin e sigurimeve jo 

jetësore; nënshkrimi i sigurimeve jo jetësore; sigurimi i normave premium ne informarik; 

menaxhimi i ndërtesave; agjencia shërbyese për lizing  ose dhënie me qira e ndërtesave; 

dhënie me qira te ndërtesave; blerja dhe shitja e ndërtesave; shërbimet e agjencisë për 

blerjen ose shitjen e ndërtesave; vlerësimet të pasurive të patundshme; menaxhimi i tokës; 

agjenci shërbyese për lizing ose dhënie me qira të tokës; lizing i tokës;  tokës; blerja dhe 

shitja e tokës; agjencia shërbyese për blerjen ose shitjen e tokës; ofrim i informacioneve për 

pasuri të patundshme në lidhje me pronën dhe tokën; vlerësimi i automobilave te përdorure; 

vlerësimi i kamionëve te përdorure; vlerësimi i autobusëve te përdorure; mbledhja e 

donacioneve bamirëse dhe ngritjen e fondeve bamirëse, për të tjerët. 

37   Shërbimet e konstruktimi dhe te konsulences dhe qe kane te bëjnë me to; operimi dhe 

mirëmbajtja e pajisjeve të ndërtimit; shërbime, riparimi, rregullimi, konvertim ose 

mirëmbajtja e hidraulikut te kamionëve; rregullimi ose konvertimi i automobilave; riparimi 

ose mirëmbajtjen e makinave dhe dhënien e informacionit në lidhje me to; riparimi ose 

mirëmbajtjen e kamionëve dhe dhënien e informacionit në lidhje me to; riparimi ose 

mirëmbajtjen e autobusëve dhe dhënien e informacionit në lidhje me to;  riparimi ose 

mirëmbajtja e automjeteve motorike me dy rrota; servisimi, riparimin ose mirëmbajtjen dhe 
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trajtimin e makinave ngarkuese dhe aparateve. riparimi ose mirëmbajtjen e makinave 

elektronike dhe aparateve; riparimi ose mirëmbajtjen e makinave te telekomunikacionit dhe 

aparateve; servisimi, riparimi ose mirëmbajtjen e makinave te ndërtimit; riparimi ose 

mirëmbajtja e motorëve elektrik; riparimin ose mirëmbajtjen e shpërndarësve të energjisë 

apo makinave te kontrollit dhe aparaturave; riparimi dhe mirëmbajtja e gjeneratorëve të 

energjisë elektrike; servisimi, riparimi ose mirëmbajtjen e makinave matëse ose testuese 

dhe instrumenteve; servisimi, riparimi ose mirëmbajtjen e makinave metal punuese dhe 

mjete; servisimi, riparimi ose mirëmbajtjen e furrave industriale; riparimi ose mirëmbajtjen 

e makinave te minierave dhe aparaturave; riparimi ose mirëmbajtjen e makinave te 

ngjyrave dhe aparaturave; riparimi ose mirëmbajtjen e makinave te lërimit dhe mjetet 

[përveç atyre operuese me mjete dore]; riparimi ose mirëmbajtjen e makinave kultivuese 

dhe mjetet; riparimi ose mirëmbajtjen e makinave  të korrjes mjetet; riparimi ose 

mirëmbajtjen e makinave për përpunimin e fibrave bimore dhe mjetet; riparimi ose 

mirëmbajtjen e presave  foragjere dhe mjetet; riparimin ose mirëmbajtjen e korrësve 

foragjere; riparimin ose mirëmbajtjen e mikserëve foragjere; riparimin ose mirëmbajtjen e  

mullinjve foragjere; servisimi, riparimin ose mirëmbajta e pjesëve të automobilave apo 

pajisjeve  prodhuese; servisimi, riparimin ose mirëmbajta e pjesëve të kamionëve apo 

pajisjeve  prodhuese; servisimi, riparimin ose mirëmbajta e pjesëve të autobusëve apo 

pajisjeve  prodhuese;  

servisimi, riparimin ose mirëmbajta e automobilave me pajisje  prodhuese; servisimi, 

riparimin ose mirëmbajta i kamionëve me pajisje  prodhuese; servisimi, riparimin ose 

mirëmbajta e autobusëve me pajisje  prodhuese; riparimin ose mirëmbajtjen e ngarkuesve 

dhe shkarkuesve te paletave; servisimi, riparimi ose mirëmbajtja e robotëve industrial; 

dhënie me qira e makinave ndërtuese dhe aparaturave; dhënie me qira e makinave minerare 

dhe aparaturave.   

39   Shërbime kunsulence ne fushën e transportit; dhënia e informacioneve në lidhje me 

menaxhimin dhe operimin e makinave; transport i makinave; dhënia e informacioneve në 

lidhje me transportin e makinave; depozitimi rrugore dhe informacione trafiku; shërbimet e 

paketimit; brokerimi mallrave; trajtimin e ngarkesave; brokerim me qira, shitje, shitja ose 

dhënia me qira e anijeve; shërbime deponimi; dhënie me qira e makinave dhe aparateve për 

ngarkim-shkarkimit dhe aparaturave; dhënie me qira e makinave   

 

 

(111)  20371 

(151)  16/03/2017 

(181)  15/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/888 

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

lehtë, e verdhë, oker 

(732)  Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000,  KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

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

të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  

me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur.   

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat.   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, flips, snacks (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, 

domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të 

tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, përgatitjeve te bëra nga drithërat. Reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 

 

 

(111)  20305 

(151)  10/03/2017 

(181)  15/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/891 

(591)  E kuqe, e gjelbër, e bardhë, e verdhë, 

oker  

(732)  Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

ose të kripur.   

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat.   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë shkopinj chips, flips, snacks (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije 

kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të 

pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, përgatitjeve te bëra nga drithërat. 

Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   
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(111)  20093 

(151)  21/02/2017 

(181)  15/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/892 

(591)  E kuqe, e gjelbër, e gjelbër e lehtë, e 

bardhë, e verdhë 

(732)  Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, , KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë shkopinj (sticks), chips, flips, 

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

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

shtojca ose të kripur.    

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat.   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë shkopinj (sticks) chips, flips, snacks (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me 

shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të 

pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, përgatitjeve te bëra nga drithërat. 

Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. 

 

   

 

(111)  20346 

(151)  16/03/2017 

(181)  15/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/893 

(591)  E kuqe, e bardhë, e verdhë, portokall 

(732)  Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

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

të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  

me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur.   

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat.   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë chips, flips, snacks (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, 

domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të 

tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, përgatitjeve te bëra nga drithërat. Reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. 

  

 

 

(111)  20345 

(151)  16/03/2017 

(181)  15/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/894 

(591)  E kuqe, e gjelbër, e bardhë, e verdhë, 

oker  

(732)  Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë shkopinj chips, flips, snacks 
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(ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije oregano, kikirik, domateje, spec djegës, 

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

shtojca ose të kripur.    

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat.   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë shkopinj chips, flips, snacks (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije 

organo, kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik 

të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, përgatitjeve te bëra nga drithërat. 

Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 

 

(111)  20347 

(151)  16/03/2017 

(181)  16/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/897 

(732)  The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 
 

(540)  SHIJO NDJESINË 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, tapioke, miell palme, zëvendësues të kafës; miell dhe produkte 

nga drithërat, bukë, kuleq të embël, embëlsira,bonbone; akullore; mjaltë, shurup nga 

melasa; tharëm buke, pluhur për ngritje-fryerje; krip, mustardë (senf); uthull, 

salca(melmesa); erëza; akull për ftohje.   

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

frutash; shurupe dhe preparate tjera për përgaditjën e pijeve.   

 

 

 

(111)  20348 

(151)  16/03/2017 

(181)  16/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/898 

(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 çorapa, mbathje, këpucë për basketboll, atlete për 

basketboll, papuçe, kanatiere, këmisha, gjysem kanatiere, duksa-bluza, pjesë të poshtëme të 
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tutave (trenerkave), pantolla, kanatiere me shirita, xhemper, pantolla të shkurta, pizhama, 

kanatiere sportive, ragbi kanatiere, kanatiere të leshëta, rripa, kollare,  këmisha për fjetëje, 

sheshira, kapela, mbrojtëse në kapela (kaçketa), veshje për sport, pantalla për sport, 

kanatiere për sport, xhaketa, vietnamka, xheketa të lekurës për shi, pallto, mbështjellëse për 

foshnje jo nga letra, shirita për kokë, bylyzyk, përparëse, ndrresa të poshtëme, boksere,  

pantolla të gjëra, mbrojtëse për vesh, dorashka, dorashka pa gishta, shalla, kanatiere të 

thurura dhe të qëndisura, fustane  trikotazhi, fustane, ndrrese dhe uniforma për tifozë, 

veshje për not, veshje për larje, kostume të larjes, bikini, kostume të larjes të holla, brekë 

për not, brekë për larjet, shorce për surfim,  veshje për larje, facoleta- shamia për plazhë, 

mbeshtjellëse për kostime të larjes, sandale, sandale për plazhë, sheshira për plazhë, 

mbrojtëse të diellit, kapela për notim, kapela për larje, mbështjellëse të reja koke me 

dekorime të ngjitura.   

41   Argëtim dhe shërbime arsimore në aspektin e ngjarjeve televizive dhe programet e 

radios në lëmin e basketbollit dhe shfaqjes  live-gjallë të lojërave basketbollistike dhe 

ngjarjeve basketbollistike; shërbimet e produkcionit dhe distribuimit të shou programeve  

radio dhe televizive për lojërat basketbollistike, ngjarjeve dhe programeve basketbollistike  

nga lëmi i basketbollit; shërbimet e udhëheqjes dhe organizimit  të klinikave dhe kampeve 

basketbollistike, klinika dhe kampingu për trajner, klinika dhe kamping për ekipet 

vallëzuese dhe lojëra të basketbollit; shërbimet e argëtimit në kuptimin e paraqitjes 

personale  në kostimimin e maskotave  ose në ekipet vallëzuese  në lojërat  dhe ngjarjet  e 

basketbollit, klinika, kampe, promocione dhe ndodhive tjera,  ngjarjeve speciale dhe  

ahengjeve lidhur me basketbollin; shërbimet e klubeve të tifozëve; shërbimet e dëfrimit, 

përkatësisht ato të cilat ofrojnë  paraqitjen në vebsajt  të përmbajtjeve multimediale  në 

kuptimin e ngjarjeve të rëndësishme televizive, ngjarjeve interaktive të rëndësishme 

televizive, video xhirimeve, video strim xhirimeve, zgjedhjeve interaktivne video  të 

ngjarjeve të rëndësishme, radio programeve,  ngjarjeve më të rëndësishme të radios  dhe  

audio xhirimeve në lëmin e basketbollit; shërbimet e sigurimit të lajmit dhe informacionit 

në kuptimin e stitistikave dhe gjërave tjera  në lëmin e basketbollit; onlajn lojërat të cilat 

nuk mund të mirrën, përkatësisht lojërat kompjuterike, video lojërat, video lojërat 

interaktive,  akcion lojëra, lojëra arkade, lojëra shoqërore për të rritur dhe femijë, lojëra në 

tabelë, lojëra enigmë (puzles), lojëra trivia; shërbime botuese elektronike, përkatësisht, 

botimi i revistave, udhërrefyesëve, buletineve, librave për të ngjyrosur dhe lojërave tek të 

cilat lojëtarët caktohën  përmes internetit,  e të gjitha në lidhje me basketbollin; shërbimet e 

sigurimit onlajn në bazen kompjuterike të të dhënave  në lëminë e basketbollit.   

 

 

(111)  20125 

(151)  23/02/2017 

(181)  17/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/899 

(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)  Çdo prekje është  

një hap përpara 
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(511) 1   Tretje kontrolluese për perdorim me paisjet për përcjelljen e koncentrimit të 

glykozës në gjak dhe për dhënjen e insulinës   

5   Shirita testues për paisje për kontrollimin e koncentrimit të glykozës në gjak   

9   Softver për perdorim me paisjet për përcjelljen e koncentrimit të glykozës në gjak, me 

pompat për infuzionim të insulinës dhe flastera   

10   Paisje për matjen dhe përcjelljen e koncentrimit të glykozës në gjak, duke përfshirë 

pjesë dhe aksesorë për to; lanceta, paisje me lanceta dhe paisje tjera për shpuarjen e 

gishtave të cilat shfrytëzohen për marrjen e gjakut i cili do të shfrytëzohet në paisjet për 

përcjelljen e koncentrimit të glykozës në gjak ose për nevoja tjera mjekësore; paisjet për 

dhënjen e insulinës, posaqërisht pompa infuzionimi të insulinës dhe flastera, katetera, 

gjilpëra për lapsa, shiringa, paisje për vendosjen e gjilpërave dhe aparate portative; aparate 

portative për dhënjen trasndermale të barërave, posaqërisht flasterë për insulinë të cilët 

shiten pa barëra; paisje mjekësore, posaqërisht pasije për përcjelljen e dhënjes së barërave 

të cilat shfrytëzojnë kujdesin e shtuar  dhe paralajmërimin; paisje mjekësore për dhënjen 

transdermale të barërave, posaçërisht aparate portative për barëra të cilat ipen nëpërmjet 

lëkurës (trasndermale), posaçërisht flastera për dhënjen e insulinës të cilët shiten pa barëra; 

pjesë për paisje mjekësore, posaçërisht kanilla të cilat shiten bashkarisht me aparate për 

dhënjen transdermale të barërave dhe të atyre që shiten ndaras.    

16   Publikime, materiale promovuese, doracakë dhe broshura informative të cilat lidhen 

me paisje për përcjelljen e koncentrimit të glykozës në gjak, paisje për dhënjen e insulinës 

dhe diabetin.    

41   Sherbime edukimi lidhur me paisjet për përcjelljen e koncentrimit të glykozës në gjak, 

paisjet për dhënjen insulinës dhe diabet; sigurimi i informacioneve lidhur me paisjet për 

përcjelljen e koncentrimit të glykozës në gjak, paisjet për dhënjen e insulinës dhe për 

diabetin.    

 

 

 

(111)  20126 

(151)  23/02/2017 

(181)  17/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/900 

(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)  VERVREZ 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit.   
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(111)  20449 

(151)  29/03/2017 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/996 

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

(732)  'Europrinty shpk' Blloku A1 – Lagjia 

Kalabria – Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Bojra, verniqe, ilaqe , ruajtes ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lendes së drurit, 

ngjyrues acide, rreshira natyrore të paperpunuara , metale ne forme fletesh dhe pluhuri per 

bojaxhinjet, dekoruesit, stampuesit dhe artistet.   

16   Leter karton dhe mallrat e prodhuara prej ketyre materialve qe nuk jane perfshir ne 

klasa tjera, materiale të shtypura, material per lidhje librash, fotografi, artikuj shkrimi, 

gjites per qellime kancelarie ose shtepie, materiale artistësh, furqa bojrash, makina shkrimi 

dhe artikuj te nevojshem per zyre (perveq orendive) , materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (perveq aparateve) materiale plastike per paketim( qe nuk perfshihen në klasa 

tjera,) modele stampuese, kallëpe stampimi.   

18   Lekure dhe imitime të saj, mallrat e prodhuara nga keto materiale dhe që nuk 

perfshihen në klase te tjera, lekura kafshesh, gëzof, valixhe  dhe çanta udhëtimi , çadra shiu, 

çadra dielli, dhe bastunë, kamzhik, pajime kuajsh dhe shala.   

 

 

 

(111)  20065 

(151)  14/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1051 

(591)  E 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, 

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 
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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)  20067 

(151)  14/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1052 

(591)  E Bardhë dhe e Kaltër 

(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, 

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)  20071 

(151)  14/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1054 

(591)  E Hirit 

(540)   
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(300)   

(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 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për 

incizimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

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)  20072 

(151)  14/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1055 

(591)  E Kaltër. e Bardhë dhe ngjyrë Hiri 

(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, 

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 
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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)  20073 

(151)  14/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1056 

(591)  E Bardhë dhe Vjollce 

(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, 

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.    



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

408 

 

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. 

   

 

 

(111)  20074 

(151)  14/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1057 

(591)  E Hirit, E 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, 

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)  20075 

(151)  14/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1058 

(591)  E Bardhë dhe Vjollce 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k. Fabrika e 

Amortizatorëve, Prishtinë 10000, KS 

(540)   
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për 

incizimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

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)  20076 

(151)  14/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1059 

(591)  E Bardhë, e Kaltër dhe Zi  

(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, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 
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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)  20083 

(151)  14/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1060 

(591)  E Bardhë dhe e Kaltër 

(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, 

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.   
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(111)  20082 

(151)  14/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1061 

(591)  E Bardhë dhe e Zezë 

(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, 

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.    

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

(111)  20081 

(151)  14/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1062 

(591)  E kaltër, E kuqe dhe ngjyra e artë 

(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, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

412 

 

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)  20080 

(151)  14/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1063 

(591)  E 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, 

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.   
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(111)  20079 

(151)  14/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1064 

(591)  E Bardhë, e Kaltër dhe ngjyrë Vjollce 

(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, 

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)  20078 

(151)  14/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1066 

(591)  E Kaltër 

(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, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 
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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)  20077 

(151)  14/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1067 

(591)  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, 

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.   
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(111)  20040 

(151)  13/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1068 

(732)  Deva Holding Anonim Şirketi Halkalı 

Merkez Mahallesi. Basın Ekspres Caddesi. 

No.1. Küçükçekmece, Istanbul, , TR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  Devit-3 

 
 

     

 
 

 

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

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose të veterinarisë, 

ushqimi për foshnje; shtojca distike për njerëzit dhe kafshët; emplastër, materialet për 

lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

 

 

 

(111)  20041 

(151)  13/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1069 

(732)  Deva Holding Anonim Şirketi Halkalı 

Merkez Mahallesi. Basın Ekspres Caddesi. 

No.1. Küçükçekmece, Istanbul, , TR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  Amoklavin 

 
 

     

 
 

 

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

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose të veterinarisë, 

ushqimi për foshnje; shtojca distike për njerëzit dhe kafshët; emplastër, materialet për 

lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet. 

  

 

 

 

(111)  20038 

(151)  13/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1070 

(732)  Deva Holding Anonim Şirketi Halkalı 

Merkez Mahallesi. Basın Ekspres Caddesi. 

No.1. Küçükçekmece, Istanbul, , TR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

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

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose të veterinarisë, 

ushqimi për foshnje; shtojca distike për njerëzit dhe kafshët; emplastër, materialet për 

lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

 

 

 

(111)  20039 

(151)  13/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1071 

(732)  Deva Holding Anonim Şirketi Halkalı 

Merkez Mahallesi. Basın Ekspres Caddesi. 

No.1. Küçükçekmece, Istanbul, , TR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  Silverdin 

 
 

     

 
 

 

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

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose të veterinarisë, 

ushqimi për foshnje; shtojca distike për njerëzit dhe kafshët; emplastër, materialet për 

lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet. 

   

 

 

 

(111)  20012 

(151)  06/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1072 

(300)  15/4177551  30/04/2015  FR 

(732)  SANOFI 54 rue La Boétie 75008 

Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Shërbime telekomunikimi, transmetimi i informatave nëpërmes radios, telefonit, 

televizionit, terminaleve kompjuterike nëpërmjet webfaqeve të internetit apo platformave 

elektronike për kujdesin shëndetësor, transmetimi i informatave në fushën e komunikimit të 

informatave të kujdesit shëndetësor të adresuara tek pacientët apo profesionistët e kujdesit 
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shëndetësor nëpërmjet kompjuterit, internetit, televizionit apo radios, duke ofruar dhome 

online të bisedave (chat), si dhe tabela të buletineve elektronike për përcjelljen e mesazheve 

ndërmjet përdoruesve kompjuterik që kanë të bëjnë me kujdesin shëndetësor, farmacinë, 

zhvillimet mjekësore dhe farmaceutike.   

41   Organizimi i garave nëpërmes Internetit lidhur me edukimin në fushën e kujdesit 

shëndetësor dhe kujdesi nga infermierët.   

44   Ofrimi i informatave mjekësore, farmaceutike dhe të kujdesit shëndetësor tek 

profesionistët e kujdesit shëndetësor si dhe ofruesit tjerë të kujdesit shëndetësor nëpërmes 

platformave të Internetit apo aplikacioneve mobile që lejon shprëndarjen e informatave, 

inovacioneve dhe eksperiencave në fushën e infermierisë.   

 

 

 

(111)  20124 

(151)  23/02/2017 

(181)  15/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1074 

(732)  Hospira UK Limited Horizon Honey 

Lane Hurley, Maidenhead SL6 6RJ, GB 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  TAXESPIRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produktet farmaceutike për trajtimin e kancerit.  

  

 

 

 

(111)  20044 

(151)  13/02/2017 

(181)  20/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1079 

(591)  E kaltër e qeltë 

(732)  EGLO LEUCHTEN GMBH 

Heiligkreuz 22 6136 Pill, AT 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate për ndriçim, ngrohje, brez avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare.   
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(111)  20003 

(151)  02/02/2017 

(181)  20/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1080 

(300)  15/4181853  19/05/2015  FR 

(732)  SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue 

La Boétie, 75008, Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  TARELDUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  20008 

(151)  02/02/2017 

(181)  20/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1081 

(300)  15/4181830  19/05/2015  FR 

(732)  SANOFI BIOTECHNOLOGY  54 

rue La Boétie, 75008, Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  DUBRANTIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  20005 

(151)  02/02/2017 

(181)  20/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1082 

(300)  15/4181856  19/05/2015  FR 

(732)  SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue 

La Boétie, 75008, Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  TERELDES 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   
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(111)  20004 

(151)  02/02/2017 

(181)  20/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1083 

(300)  15/4181837  19/05/2015  FR 

(732)  SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue 

La Boétie, 75008, Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  DUPIXENT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

(111)  20047 

(151)  13/02/2017 

(181)  21/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1085 

(732)  L'ORÉAL,   Société Anonyme 14 rue 

Royale, 75008 Paris , FR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  PREDICTIVE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfume, ujë tualeti; xhelet, kripërat për banjë dhe dush jo për qëllime mjekësore; 

sapunët e tualetit, deodorantët e trupit; kozmetikët në veçanti kremat, qumështët, losionet, 

xhelet dhe puderët për fytyrë, trup dhe duar; preparatet për përkujdesje nga dielli (produkte 

kozmetike); preparatet e mekijazhit (“make-up”); shamponët; xhelet, sprejët, shkumat dhe 

balsamët për rregullimin e flokëve dhe përkujdesje të flokëve; llaqe për flokë; preparatet 

për ngjyrosjen dhe çngjyrosjen e flokëve; preparatet për valëvitjen dhe bërjen kaçurrela të 

përhershme të flokëve; vajrat esenciale për përdorim personal.   

 

 

(111)  20048 

(151)  13/02/2017 

(181)  21/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1086 

(732)  ORIGINAL BUFF, S.A. França, 16 

08700 IGUALADA (Barcelona), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)   
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(511) 25   Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.   

 

 

 

(111)  20049 

(151)  13/02/2017 

(181)  22/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1090 

(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)  ALTIOKS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

(111)  20050 

(151)  13/02/2017 

(181)  22/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1091 

(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)  TENVAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  20051 

(151)  13/02/2017 

(181)  22/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1092 

(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 

(540)  ALERIX 
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lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  20061 

(151)  14/02/2017 

(181)  22/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1094 

(732)  ARIAN TOOTOON SANAT 

COMPANY 3 Km Before Soltanieh 

Junction, Abhar-Zanjan Transit Road, 

Zanjan, 4555138947, IR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  G 1 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan për llullë, duhan 

që mbështjellet me dorë, duhan për përtypje, duhan i quajtur „snus“; cigare, cigare 

elektronike, cigarillo, puro; duhan për nuhatje (snuff); artikuj për duhanpirës të përfshira në 

klasën 34; letra për cigare; tuba për cigare dhe shkrepëse.   

 

 

 

(111)  20062 

(151)  14/02/2017 

(181)  22/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1096 

(732)  ARIAN TOOTOON SANAT 

COMPANY 3 Km Before Soltanieh 

Junction, Abhar-Zanjan Transit Road, 

Zanjan, 4555138947, IR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  ONYX 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan për llullë, duhan 

që mbështjellet me dorë, duhan për përtypje, duhan i quajtur „snus“; cigare, cigare 

elektronike, cigarillo, puro; duhan për nuhatje (snuff); artikuj për duhanpirës të përfshira në 

klasën 34; letra për cigare; tuba për cigare dhe shkrepëse.   
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(111)  20092 

(151)  21/02/2017 

(181)  23/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1099 

(732)  Instagram, LLC 1601 Willow Road  

Menlo Park, California 94025, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  INSTAGRAM 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Programe kompjuterike të shkarkueshëm për modifikim dhe bërje të mundur të 

transmetimit të figurave, dhe përmbajtes audio-vizuale dhe video; Programe kompjuterike 

të shkarkueshëm për shikim dhe ndërveprim me një furnizim prej figurash, përmbajtje 

audio-vizuale dhe video dhe të shoqëruar me tekst dhe të dhëna; Programe kompjuterike të 

shkarkueshëm për gjetje përmbajtje dhe publikuesit e përmbajtjes, dhe për abonim në 

përmbajtje; Programe kompjuterike për etiketim të figurave, përmbajtjes audio-vizuale dhe 

videos me të dhëna që tregojnë datën, instalimin, njerëzit dhe lëndën; Programe 

kompjuterike për motor kërkimi kompjuterik; Programe kompjuterike për rrjete sociale; 

Programe kompjuterike për krijim, menaxhim, dhe ndërveprim me një komunitet në linjë; 

Programe kompjuterike për menaxhim përmbajtje të rrjetit social, ndërveprim me një 

komunitet virtual, dhe transmetim të figurave, përmbajtes audi-vizuale dhe video, 

fotografive, videove, të dhënave, tekstit, mesazheve, komenteve, informacione dhe 

komunikime të publicitetit në media; Programe kompjuterike për krijimin, redaktimin, 

ngarkimin, shkarkimin, qasjen, shikimin, postimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, 

transferimin e të dhënave nga Interneti në kohë reale pa shkarkim më parë në kompjuter, 

lidhjen, shënimin, tregimin e mendimit, komentimin, futjen, transmetimin, përdorimin e 

përbashkët, kërkimin, ose përndryshe sigurimin ose ndërveprimin me median elektronike; 

Programe kompjuterike për dërgimin e masazheve elektronike si alarme, njoftime dhe 

kujtesë; Programe kompjuterike për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronikë; 

Programe kompjuterikë për shpërndarje të reklamave për të tjerët; Programe kompjuterike 

për përdorim si një ndërfaqeje programimi aplikimi (API); Program kompjuterik në natyrën 

e ndërfaqeve të programimit të aplikimit (APIs) të cilët ndihmojnë shërbimet në linjë për 

rrjetet socialë, zhvillimin e aplikacioneve për programe kompjuterikë, dhe blerje dhe 

shpërndarje publiciteti; Pajisje ndërvepruese për foto dhe video, domethënë, kabina për 

marrjen, ngarkimin, montimin, shtypjen dhe shpërndarjen e figurave dhe videove dixhitale.   

35   Shërbime marketingu, publiciteti dhe promovimi; Shpërndarje dhe publicitet për të 

tjerët nëpërmjet rrjeteve kompjuterikë dhe të komunikimit; Promovim të mallrave dhe 

shërbimeve për të tjetër nëpërmjet rrjeteve kompjuterikë dhe të komunikimit; Shërbime 

konsultimi për marketing dhe publicitet; Shërbime të studimit të tregut; Ofrim informacioni 

në studimin e tregut; Publicitet në linjë; Publicitet, marketing dhe promovim të mallrave 

dhe shërbimeve të të tjerëve me anë të ofrimit të pajisjeve për foto dhe video në ngjarje të 

veçanta.   

42   Projektim dhe zhvillim programesh kompjuterikë; Ofrim një faqe web që u jep 

përdoruesve mundësinë e angazhimit në rrjetin social dhe menaxhimin e përmbajtjes në 

rrjetin e tyre social; Ofrim për përdorim të përkohëshëm programesh kompjuterikë të pa-

shkarkueshëm për rrjet social, për menaxhim përmbajtje të rrjetit social, krijim të një 
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komuniteti virtual, dhe transmetim të figurave, përmbajtjes audio-vizuale dhe videos, 

fotografive, vidoeve, të dhënave, tekstit, mesazheve, reklamave, komunikim dhe informim 

të publicitetit në media; Ofrim për përdorim të përkohëshëm të programeve kompjuterikë të 

pa-shkarkueshëm për modifikim dhe bërje të mundur të transmetimit të imazheve, 

përmbajtjes audio-vizuale dhe videos; Ofrim për përdorim të përkohëshëm të programeve 

kompjuterikë të pa-shkarkueshëm për shikim dhe ndërveprim me një furnizim prej figurash, 

përmbajtje audio-vizuale dhe të shoqëruar me tekst dhe të dhëna; Ofrim për përdorim të 

përkohëshëm të programeve kompjuterikë të pa-shkarkueshëm për gjetje përmbajtje dhe 

publikuesve të përmbajtjes, dhe për abonim në përmbajtje; Ofrim për përdorim të 

përkohëshëm të programeve kompjuterikë të pa-shkarkueshëm për etiketim të figurave, 

përmbajtjes audio-vizuale dhe videos me të dhëna që tregojnë datën, instalimin, njerëzit dhe 

lëndën; Ofrim informacioni nga treguesat dhe bazat e dhënave të kërkueshme të 

informacionit; Ofrim motorësh kërkimi për përftim të dhënash nëpërmjet rrjeteve të 

komunikimit; Ofrim i një shërbimi rrjeti në linjë që bën të mundur përdoruesit të 

transferojnë të dhëna të indentitetit personal dhe të shpërndajnë të dhëna të indentitetit 

personal me dhe ndërmjet aplikacioneve të shumëfishtë ose faqeve web; Shërbime 

kompjuterike, domethënë, hostim të faciliteteve web në linjë për të tjerët për organizimin 

dhe administrimin e mbledhjeve, ngjarjeve dhe diskutimeve interaktive nëpërmjet rrjeteve 

kompjuterikë; Shërbime kompjuterike, domethënë, krijimi i një komuniteti virtual për 

përdoruesit e regjistruar për të përdorë së bashku, pamje, abonim dhe ndërveprim me 

figura, përmbajtje audio-vizuale dhe video dhe të dhëna dhe informacion të lidhur; 

Shërbime të ofrusit të shërbimit të aplikacionit (ASP), domethënë, aplikacione të 

programeve kompjuterikë për hostim për të tjerët; Ofrues shërbimi të aplikacionit (ASP) që 

paraqesin programe kompjuterikë për rrjete sociale, menaxhim përmbatje për rrjet social, 

krijim të një komuniteti virtual, dhe transmetim të imazheve, përmbajtjes audio-vizuale dhe 

video, fotografive, videove, të dhënave, tekstit, mesazheve, reklamave, informacione dhe 

komunikime të publicitetit në media; Ofrues shërbimi të aplikacionit (ASP) që paraqet 

programe kompjuterike që bëjnë të mundur krijimin, redaktimin, ngarkimin, shkarkimin, 

qasjen, shikimin, postimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, transferimin e të dhënave nga 

Interneti në kohë reale pa shkarkim më parë në kompjuter, lidhjen, shënimin, tregimin e 

mendimit, komentimin, futjen, transmetimin, përdorimin e përbashkët, kërkimin, ose 

përndryshe sigurimin ose ndërveprimin me median elektronike; Ofrues i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që paraqet program kompjuterik ndërfaqeje programimi aplikimi (API) i 

cili ndihmon në shërbimet në linjë për rrjetin social, zhvillimin e aplikacioneve të 

programeve kompjuterike, dhe blerje dhe shpërndarje publiciteti; Ofrues i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që paraqet programe kompjuterikë për përdorim në projektimin dhe 

menaxhimin e fushatave në linjë publicitetit dhe marketingut; Platformë si një shërbim 

(PAAS) që paraqet platformë të programeve kompjuterikë për rrjete social, menaxhim 

përmbajtje të rrjetit social, krijim të një komuniteti virtual, dhe transmetim të figurave, 

përmbajtjes audio-vizuale dhe video, fotografive, viedoeve, të dhanave, tekstit, mesazheve, 

informacioneve dhe komunikimeve të publicitetit në media; Dhënie me qira të programeve 

kompjuterikë që u japin përdoruesve kompetencën e ngarkimit, redaktimit, dhe 

shpërndarjes së figurave, videove dhe përmbajtes audio-vizuale.   

45   Shërbime rrjeti social në linjë; Shërbime prezantimi, rrjeti dhe takimi bazuar në 

Internet; Ofrim informacioni në formë të bazave të të dhënave që paraqesin informacion në 

fushat e rrjetit social, njohjes sociale dhe takimit.   
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(111)  20007 

(151)  02/02/2017 

(181)  28/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1116 

(300)  302015105098.2  07/08/2015  DE 

(732)  Kleemann GmbH  Manfred-Wörner-

Str. 160 73037 Göppingen , DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  KLEEMANN 

 
 

     

 
 

 

(511) 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 (përveç për vetura 

tokësore); filtra (pjesë të makinave ose motorëve); mbështjellëse filtrash (pjesë të makinave 

ose motorëve); makina për hedhje; makina dhe instalime për larjen; makina për fshirje, 

pastrim, larje dhe shpëlarje; makina ndërtimore; mjete për ndërtim mekanik, pneumatik, 

hidraulik dhe elektrik (përveç 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 për ndërtimin e rrugëve; makinat për 

ndërtimin e kanaleve; makinat për shpuarjen e tuneleve; makinat për punimin e tokës; 

lustrues të asfaltit; makinat për lustrimin dhe pastrajtimin e sipërfaqeve të rrugëve; 

makineritë për ndërtimin e betonit; ushqyes (makina); makina ushqyese; njësi ushqyese për 

makinat dhe instalimet industriale; separatorë (makina ndarëse); makina për ngjeshje; mjete 

për ngjeshje; ngjeshës (shtypës); rrafshues (makina); vibratorë (makina); makina për mihjen 

e tokës; makina për ndërtimin e gropave të mbeturinave; makina për shpërndarje; makina 

për spërkatje; makina për prerje; 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); makina dhe instalime për përzierje, në 

veçanti makina dhe instalime për përzierjen e betonit dhe asfaltit; makina dhe instalime për 

depozitim; makina dhe instalime për ndarje; makina për klasifikim (përveç atyre për para); 

tundës; 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; makina për prodhimin dhe punimin 

e polimerëve, bitumenit, betonit dhe asfaltit; instalime për largimin e pluhurit për qëllime të 

pastrimit; konvejerë; instalime konvejimi; rripa konvejerë; zingjirë konvejerë; konvejerë 

kovë; ngarkues hoper (makina); çikrik; platforma ngritëse; çikrik; transformues të shtypjes; 

intensifikues të shtypjes (makina); transformues të presionit; intensifikues të presionit 
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(makina); pjesë të makinave siç janë mjetet, mbajtës të mjeteve, perdah, dalta, mbajtës 

daltash, lopata, çekana, 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, kapakë për valvula, sita, skarë, 

sisteme për frenim, frena, veshje për frena, mbrojtëse frenash dhe këpucë frenash; mjete 

manuale (përveç atyre që operohen); mjete për makina; mjete për prodhimin e energjisë; 

mjete mekanike; mjete automatike; mjete hidraulike (përveç atyre manuale); mjete 

pneumatike (përveç 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; çekan pneumatik; filtra për motorë; kllapa kushinete për 

makina; rrota për makina; rripa për motorë; pulexha për rripë; zingjirë dhe bosht 

transmisioni (përveç 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.   

37   Ndërtim; mbikëqyrje e ndërtimi; konsulencë e 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); dhënie me qira dhe shërbime të 

lizingut për makina ndërtimi, makina dhe instalime thërrmuese, në veçanti thërrmues 

grykash, thërrmues konash dhe thërrmues impakti, makina dhe instalime për shoshitje, 

makina dhe instalime për hedhje, makina dhe instalime ndarëse, makina dhe instalime 

klasifikimi; makina dhe instalime larëse si dhe makina dhe instalime procesuese, dhe pjesë 

për to; shërbimet e instalimit, pastrimit, ripartimit dhe mirëmbajtjes në lidhje makinat dhe 

instalimet për thërrmim, në veçanti thërrmuesve të grykave, thërrmuesve të koneve dhe 

thërrmuesve të impaktit, makinat dhe instalimet për shoshitje, makinat dhe instalimet për 

hedhje, makinat dhe instalimet ndarëse, makinat dhe instalimet klasifikuese; makinat dhe 

instalime për larje si dhe makinat dhe instalimet për procesim, dhe pjesët për to; shërbimet 

e instalimit, pastrimit, ripartimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me harduerët kompjuterik, 

produktet e inxhinjerisë mekanike dhe elektrike, produktet për inxhinjeri strukturore, 
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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, pastrimit, riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave 

metalike; mbrojtja nga ndryshku; përdorimi i mbështjelljeve të sipërfaqes, në veçanti 

mbështjelljeve mbrojtëse; qiraja, qiramarrja dhe qiradhënia e mallrave që kanë të bëjnë me 

ofrimin e të gjitha shërbimeve të lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë; shërbimet e 

këshillëdhënies dhe informimit lidhur me gjitha shërbimet e lartpërmendura, e të përfshira 

në këtë klasë.   

 

 

 

(111)  20006 

(151)  02/02/2017 

(181)  02/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1131 

(732)  Southwire Company, LLC a Delaware 

limited liability company 

One Southwire Drive 

Carrollton, Georgia 30119 , US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  SOUTHWIRE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kabllo dhe tela elektrike; gypa elektrik; gypa plastik për përdorim elektrik; 

softuerë që pregatit të dhënat për ulje (lëkundje) dhe tension për drejtuesit ajror; vegla dore 

për përdorim në ndërtimtari, si matjen e shiritave, niveleve, përkatësisht gypave lakues të 

përqimit;  vegla për punëdore për elektricistë; si gypa lakues, multimetër analog dhe 

digjital; testerë të vazhdimësisë dhe voltazhës; testerë të qarqeve; testerë për bateri; 

termometër infrared; kamera për inspektim boroskopik; vegla për përdorim me dorë që 

përdoren për instalim të kabllove apo telave; si paisje për planifikimin e vendosjes së 

gypave; si shembuj të gypave lakues të përqimit të dizajnuar për të identifikuar lokacionet 

për të hedhur poshtë dhe për të vendosur gypat rregullisht, testerë të telefonit dhe telekomit, 

testerë për kabllo të rrjetit, testerë për kabllo, testerë për fibra të kabllove, gjurmues për 

sonda dhe tone për përcjelljen dhe monitorimin e përdorimit të voltazhës; testerë për linja 

telefonike, testerë cctv, testerë të lidhjeve telefonike, gjurmues kabllor me qëllim të 

sigurimit të instalimit të duhur dhe identifikimin e telave, testerë të sinjaleve për të dhëna 

komunikuese me voltazhë të ulët dhe kabllo sinjalizuese, metër sinjalizues për të dhëna 

komunikuese me voltazhë të ulët dhe kabllo, metër për distancë; paisje ultrasonike për 

degazim; si paisje që në mënyrë ultrasonike largon hidrogjenin e tretur nga alumini i shkrirë 

me qëllim të pregatitjes se aluminit për hedhje(flakje); softuerë kompjuterik për dizajnim në 

inxhinieri elektrike; paisje rafinuese të grimcave ultrasonike; si paisje që në mënyrë 

ultrasonike rafinon  grimcat metalike në procesimin e metalit të shkrirë; lidhës elektrik; 

bashkues elektrik.   
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(111)  20010 

(151)  02/02/2017 

(181)  05/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1142 

(732)  Fruit of the Loom, Inc. 1 Fruit of the 

Loom Drive Bowling Green, Kentucky 

42103, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  FRUIT OF THE LOOM 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë.   

 

 

 

(111)  20009 

(151)  02/02/2017 

(181)  05/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1143 

(732)  Fruit of the Loom, Inc. 1 Fruit of the 

Loom Drive Bowling Green, Kentucky 

42103, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë.   

 

 

 

(111)  20011 

(151)  06/02/2017 

(181)  05/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1144 

(591)  E kaltër, e verdhë, oker, bardh dhe zi  

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja 

Stanojevica 14, 11000 Belgrade, , RS 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 30   Ushqime të shpejta me përbërje të miellit, grurit, drithërave dhe orizit. 

 

   

 

(111)  20084 

(151)  15/02/2017 

(181)  17/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1184 

(300)  56525/25  02/06/2015  DE 

(732)  LafargeHolcim Ltd Zürcherstrasse 156 

CH – 8645 Jona, CH 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike qe përdoren ne industri dhe shkencë, duke përfshirë produktet 

kimike për industrinë e çimentos dhe te betonit;  rrëshirat artificiale të papërpunuara, 

plastikat e papërpunuar; ngjitësit  që përdoren  në industri.   

19   Materiali ndërtimor jo metalik duke përfshirë betonin, çimenton dhe llaçin; përbërësit 

dhe aditivët (te përfshirë ne këtë klasë) për mallrat e lartepermendura, 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.   

42   Shërbimet e përgatitjes, projekteve dhe të konsulencës (këshillëdhënjës) si dhe 

shërbime të arkitekteve, inxhinierëve dhe kimistëve në fushën e prodhimit dhe përpunimit 

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

konstruksione ndërtimore (ndërtimtari); ekspertizë kimike.   

 

 

(111)  20046 

(151)  13/02/2017 

(181)  18/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1188 

(732)  Henkel AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf,, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  DIADERMINE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunë, parfume, vajëra esencial; kozmetikë; losione për flokë; preparate për 

kujdes trupor dhe estetike; veqanërisht losione për fytyrë; krema për fytyrë; preparate 

kozmetike për kujdesin ndaj flokëve dhe trajtimin e flokëve; preparate kozmetike për 

kujdesin ndaj lëkurës dhe trajtimin e lëkurës.   
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(111)  20045 

(151)  13/02/2017 

(181)  18/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1189 

(732)  Henkel AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf,, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  DIADERMINE LIFT + 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunë, parfume, vajëra esencial; kozmetikë; losione për flokë; preparate për 

kujdes trupor dhe estetike; veqanërisht losione për fytyrë; krema për fytyrë; preparate 

kozmetike për kujdesin ndaj flokëve dhe trajtimin e flokëve; preparate kozmetike për 

kujdesin ndaj lëkurës dhe trajtimin e lëkurës.   

 

 

 

(111)  20424 

(151)  24/03/2017 

(181)  07/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1267 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

 

 

 

(111)  20427 

(151)  24/03/2017 

(181)  07/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1268 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   
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(111)  20426 

(151)  24/03/2017 

(181)  07/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1269 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

 

 

 

(111)  20425 

(151)  24/03/2017 

(181)  07/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1270 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

 

 

(111)  20022 

(151)  08/02/2017 

(181)  14/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1313 

(732)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, Klinë, 

KS 

 
 

(540)  666 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, 

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim 
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30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; miell palme; kafe artificiale; pije me bazë kafe; 

pije me bazë çokollatë; pije me bazë çaj; infuzione bimore, jo mjeksore; miell; përgatitje 

prej drithërave, bukë; brumra; produkte ëmbëltoreje; çokollatë; erëza; akull të ngrënshëm; 

musli; kallëpë musli dhe drithërash; ushqim i lehtë me bazë drithëra; kallëpë me kalori të 

zvogluara; peksimadhe; ushqim i lehtë me bazë orizin; mjaltë, melasë; puding me qumësht 

për ushqim; ushqime dietike, jo për qëllime mjeksore, me bazë karbohidrate, fibra, me 

shtim të vitaminave, mineraleve, elementëve që lënë gjurmë, ose vetëm ose në kombinim, 

derisa përmbahen në klasën 30; bonbone; sheqerka [bonbone]; çamçakëza, jo për qëllime 

mjeksore; alga deti [kondiment]; glikanco; aromatizuesa, përjashtuar vajrat esencialë, për 

pije; aromatizuesa, përjashtuar vajrat esencialë; miell gruri; aromatizuesa, përjashtuar vajrat 

esencialë, për kekra; pluhur për ardhje buke; uthull e lehtë; agjentë për trashje të gjërave 

ushqimore të gatimit; agjentë lidhës për akullore [akuj të ngrënshëm]; pandëspanjë; ushqim 

me fasule; kulaç; bukë pa maja; sanduiç; biskota petit-beurre; hamburger me djath 

[sanduiçe]; çatni [kondtimente]; kus-kus [bollgur]; mish me erëza (erëza); krem karamel; 

ëmbëlsira, që konsistojnë kryesisht në brum; akullore; çaj i ftohtë; ëmbëlsira me kikirik; 

esenca për ushqime, me përjashtim të esencave eterike dhe vajrave esenciale; uthull; fidhe 

[peta]; ushqime të parapërgatitura me përmbajtje mielli; zbutës mishi, për qëllime 

shtëpiake; krem sheqeri (ëmbëlsira); salcë me fruta; qumësht blete për konsum njerëzor, jo 

për qëllime mjekësore; xhelatinë frutash (ëmbëlsira); bollgur misri (për gatim); lëvore elbi; 

miell elbi; elb i grimcuar; pije me bazë çajin; peta të skuqura [produkte prej drithi]; ushqim 

i lehtë me bazë drithin; kondimente; karafil [erëz]; glukozë për qëllime gatimi; gluten për 

ushqim; bollgur; bollgur për ushqim njerëzor; tërshërë e grimcuar; tërshërë me leskër; miell 

tërshëre; lëvore tërshëre; hamburger [sanduiçe]; maja në formë pilule, jo për përdorim 

mjekësor; xhenxhefil [erëz]; kos i ngrirë [akull për ëmbëlsira]; kafe artificiale; përgatitje 

bimore për përdorim si zëvendësues kafeje; aromatizues kafeje; prodhime prej kakaoje; pije 

me bazë kakao; bonbone për ushqime; karamele [ëmbëlsira]; miell patate për ushqim; 

biskota; keçap [salcë]; pasta të vogla; kripë gjelle; ëmbëlsira; biskota të thata; kekra; 

barishte kopshti, të ruajtura [erëza]; pluhur keku; brumë keku; dekoracione të ngrënshme 

për kekra; akull për freskim; shafran për ushqim; liker (për ëmbëlsira); shkop me liker 

(ëmbëlsira); kek me xhenxhefill; misër, i bluar; misër, i pjekur; leskëra misri; bollgur i 

bluar; miell misri; ushqim prej misri; makarona; makarona (brum); maltozë; malt për 

konsum njerezor; biskota malti; ekstrakte të maltit për ushqim; sheqer malti; bajame të 

ëmbla; marzipan; brum bajame; majonezë; ujë deti për gatim; miell për ushqim; ushqime të 

miellëzuara; melasë për ushqim; pije prej kafeje me qumësht; pije prej kakaoje me 

qumësht; pije prej çokollate me qumësht; produkte me miell të bluar; arrëmyshk; musli; 

ushqime me bazë tërshëre; piper i zi; ushqime të miellëzuara [peta]; bukë e thërrmuar; 

byrek; pâtés en croûte (përzierje e gatuar e mishit të grirë dhe dhjamit të grirë bërë si pastë); 

pilula (të ëmbla); pesto (salcë); ëmbëlsirë petit four; petulla; piper; kek me xhenxhefill; 

nenexhik për ëmbëlsira; karamele me mente; pite; piperna [erëza]; pica; kokoshka; propolis 

[ngjitës bletësh] për konsum njerëzor; pudingje; kokoshka; kulaç; ravioli; kekra me oriz; 

ushqim i lehtë me bazë orizin; mëlmesë [erëza]; akull, natyral ose artificial; kafe e 

papjekur; shafran [erëza]; përgatitje për mpiksjen e kremit të qumështit të rrahur; salcë për 

sallatë; sanduiçë; salca [kondimente]; maja; piper Xhamajkjan; kripë nga fara selinoje; 

bukë të vogla të rrumbullakta; mustard; miell mustarde; brum bathë soje [kondiment]; miell 

soje; salcë soje; sherbete [akull]; garnitura [kondimente] spageti; pluhur për akullore; sodë 

buke [bikarbonat i sodës për qëllime gatimi]; niseshte ushqimi; sushi; ëmbëltues natyral; 
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tabbouleh (pjate vegjetariane Leventiane); takou (pjatë tradicionale meksikane); miell 

tapioke për ushqim; fermentuesa për brumëra; brumëra; salcë domateje; torta; tortila; 

glukozë për qëllime gatimi; vanilje [aromatizues]; vanillin [zëvendësues vanilje]; vafera; 

krem tartari për qëllime gatimi; gatime të mbështjellë me peta [sanduiçe]; materiale që 

lidhin sallamin; erëza; përgatitje aromatike për ushqim; çikore [zëvendësues kafeje]; 

kanellë [erëz]; kek me arra dhe bajame; ëmbëlsira për zbukurim të pemëve të 

Krishtlindjeve; fruta të veshur me çokollatë, të veshur me sheqer ose të sheqerosura   

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, fasule të fresketa; lule dhe bimë natyrore; 

artikuj ushqimorë për kafshët; malt   

 

 

 

(111)  20021 

(151)  08/02/2017 

(181)  14/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1314 

(732)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, Klinë, 

KS 

 
 

(540)  AMO 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e 

papërpunuara prej plastike; plehrat organikë; përzierjet për shuarjen e 

zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat kimike për 

konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit 

industrialë   

2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e 

drurit; ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; 

metalet në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe 

artistë.   

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.   

4   Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim   

5   Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim   

6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë 

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

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

te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet 
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7   Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç 

mjeteve tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim 

dhe transmision; pajisjet bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; 

inkubatorët e vezëve   

8   Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, 

brisqet e rojës   

9   Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit, (akumulatoret elektrik për makina); aparatet për 

incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 

llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

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

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për 

qepje   

11   Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit   

13   Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët   

14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)   

15   Instrumentet muzikore   

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   

17   Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe 

çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, 

takëmet dhe shalat   

19   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 
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transportueshme; monumentet jo metalike   

20   Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

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

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, 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   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   

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

26   Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale 

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   

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   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

32   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

38   Telekomunikacione   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

40   Trajtimi i materialeve   
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41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

45   Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve   

 

 

(111)  20023 

(151)  08/02/2017 

(181)  14/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1317 

(732)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, Klinë, 

KS 

 
 

(540)  AMORETI 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e 

papërpunuara prej plastike; plehrat organikë; përzierjet për shuarjen e 

zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat kimike për 

konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit 

industrialë   

2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e 

drurit; ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; 

metalet në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe 

artistë.   

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.   

4   Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për 

qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet 

për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë 

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

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

te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet 
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7   Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç 

mjeteve tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim 

dhe transmision; pajisjet bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; 

inkubatorët e vezëve   

8   Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, 

brisqet e rojës   

9   Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit, (akumulatoret elektrik për makina); aparatet për 

incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet 

që operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

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

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për 

qepje   

11   Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit   

13   Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët   

14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)   

15   Instrumentet muzikore   

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   

17   Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe 

çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, 

takëmet dhe shalat 

19   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe 
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çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, 

takëmet dhe shalat   

20   Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

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

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, 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   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   

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

26   Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale   

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   

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   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

38   Telekomunikacione   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   
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40   Trajtimi i materialeve   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

45   Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

   

 

(111)  20024 

(151)  08/02/2017 

(181)  14/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1318 

(732)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, Klinë, 

KS 

 
 

(540)  NORA MARKET 

 
 

     

 
 

 

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

hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, 

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

kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore 

(suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe 

pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe 

harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve 

për ato, bicikletave dhe pajiseve për ato, pajisjeve për automobila, orëve të murit, orëve të 

dorës dhe stilive, orendive për zyra dhe rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të 

shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, 

pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në 

amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për 

përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkurës, 

paisjve sportive, lodrava, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për 

kafshë, bimëve, prordhimeve të duhanit; Shërbime on line të shitjes me pakicë të 

prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, gjërave 

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

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

recetë, shtesave ushqimore (suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, 

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

kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, 

aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajiseve për ato, pajisjeve për 

auomobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave për 

zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të 

enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për 

ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, 
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mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve nga lëkurës, paisjve sportive, lodrava, prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prordhimeve të duhanit; Shërbime të 

shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të 

pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të 

dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave 

që jepen pa recetë, shtesave ushqimore (suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe 

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

kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajiseve për ato, 

pajisjeve për auomobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për 

kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkurës, paisjve sportive, lodrava, prodhimeve për 

argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prordhimeve të duhanit; 

Shërbime të udhëheqjes të punë në supermarket, shitoreve të shitjes me pakicë dhe diskont 

shitoreve të shitjes me pakicë; Shërbime të shpalljeve; shërbime të shpalljeve nëpërmjet 

internetit, për palë të treta;  Shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, 

gjegjëssiht informatave për prodhimet për konsumatorë, informata këshilluese për 

konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumatorë; Shërbime te organizimit të 

transakcioneve komerciale për palë të treta, poashtu nëpërmjet internetit; Shërbime të 

furnizimit/aritje të marëveshjeve nga lëmi i telefonisë celulare për palë të treta; Shërbime të 

menaxhimit të punës; Shërbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrje së zhvillimit të 

biznesit; Rekrutim kuadri;  Shërbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit 

Shërbime të asistencës në menaxhimin komercial ose industrial; Ofrim të shërbimeve për 

palë të treta (blerje të mallit dhe shërbime për ndërmarje të tjera).   

 

 

 

(111)  20453 

(151)  30/03/2017 

(181)  14/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1322 

(591)  E kuqe; e zezë 

(732)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, Klinë, 

KS 

 
 

(540)   
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(511) 1   Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e 

papërpunuara prej plastike; plehrat organikë; përzierjet për shuarjen e 

zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat kimike për 

konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit 

industrialë   

2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e 

drurit; ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; 

metalet në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe 

artistë   

4   Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për 

qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet 

për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë 

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

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

te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet   

7   Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç 

mjeteve tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim 

dhe transmision; pajisjet bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; 

inkubatorët e vezëve   

8   Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, 

brisqet e rojës   

9   Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit, (akumulatoret elektrik për makina); aparatet për 

incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 

llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

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

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për 

qepje   

11   Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare 
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12   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit   

13   Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët   

14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës) 

15   Instrumentet muzikore   

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   

17   Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe 

çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, 

takëmet dhe shalat   

19   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike   

20   Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

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

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, 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   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   

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

26   Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale   

27   Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili) 
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28   Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve   

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   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

38   Telekomunikacione   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

40   Trajtimi i materialeve   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

45   Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

   

 

 

 

(111)  20025 

(151)  08/02/2017 

(181)  17/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1343 

(591)  E kuqja  -  Teget   -   Zeza 

(732)  Jahjush Ahmeti Rrg.Vellezerit 

(540)   
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Gervalla Nr.74 Ferizaj, KS 

 
 

 

 

(511) 5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

lëndë dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim , materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare ; dizifektantë; preparate 

për shkatërrimin  e parazitëve; fungicide, herbicideve   

 

 

 

(111)  20423 

(151)  24/03/2017 

(181)  08/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/27 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe prodhime qumështi; pemë dhe perime të konservuara, të ngrira dhe 

të ziera; gjele, reçele, komposto   

30   Kafe, zëvendësues kafeje, përgatitje bimore si zëvendësues kafeje, pije me bazë kafeje, 

pije nga kafja me qumësht; kakao, prodhime nga kakao, pije me bazë të kakaos, pije nga 

kakao me qumësht; çokollatë, pije me bazë çokollate, pije çokollate me qumësht; prodhime 

nga drithrat, drithra (copa të vogla ushqimi nga drithrat), drithra të gatshëm për ngrënje, 

kokoshka; ëmbëlsira, akullore; akull; griz; tortë, ëmbëlsira të vogla, krem puding; akull, 

natyral dhe artificial, akull për freskim, ëmbëlsira akulli, desert akulli; musli; gjele frutash; 

prodhime ëmbëltoresh; puding; jogurt të ngrirë   

32   Pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate tjera për 

prodhimin e pijeve.    

 

 

 

(111)  20422 

(151)  24/03/2017 

(181)  08/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/28 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

(540)  

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

444 

 

Tortola, VI , VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes   

32   Pije joalkoolike me bazë kafeje, çokollate  dhe kakaos.   

 

 

 

(111)  20421 

(151)  24/03/2017 

(181)  08/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/32 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

32   Pije joalkoolike me bazë kafeje.   

 

 

 

(111)  20420 

(151)  24/03/2017 

(181)  08/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/33 

(732)  rand 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 

(540)   
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Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

32   Pije joalkoolike me bazë kafeje.   

 

 

 

(111)  20416 

(151)  24/03/2017 

(181)  08/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/35 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes   

 

 

 

(111)  20415 

(151)  24/03/2017 

(181)  08/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/36 

(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)   
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(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

 

 

 

(111)  20418 

(151)  24/03/2017 

(181)  08/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/37 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

 

 

 

(111)  20419 

(151)  24/03/2017 

(181)  08/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/38 

(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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

 

 

 

(111)  20417 

(151)  24/03/2017 

(181)  08/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/40 

(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)   
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(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

 

 

 

(111)  20476 

(151)  25/04/2017 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/51 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  PRIMOVIST 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike   

 

 

 

(111)  20477 

(151)  25/04/2017 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/52 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  GADOVIST 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike   
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(111)  20478 

(151)  25/04/2017 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/53 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  MAGNEVIST 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike.”   

 

 

 

(111)  20479 

(151)  25/04/2017 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/54 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  GASTROGRAFIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike   

 

 

 

(111)  20480 

(151)  25/04/2017 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/55 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  NEBIDO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike   
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(111)  20481 

(151)  25/04/2017 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/57 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1, B.4 10000 Prishtine 

 
 

(540)  LEVITRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike   

 

 

(111)  20482 

(151)  25/04/2017 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/58 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina  

 
 

(540)  GLUCOBAY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike   

 

 

 

(111)  20487 

(151)  27/04/2017 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/62 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1, B.4 10000 Prishtine 

 
 

(540)  YAZ 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate hormonale   
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(111)  20488 

(151)  27/04/2017 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/63 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1, B.4 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate hormonale   

 

 

 

(111)  20489 

(151)  27/04/2017 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/64 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  YASMIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate hormonale   

 

 

(111)  20490 

(151)  27/04/2017 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/65 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 Prishtina 

 
 

(540)  PROGYNOVA 
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(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate hormonale   

 

 

 

(111)  20491 

(151)  27/04/2017 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/66 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  JEANINE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate hormonale   

 

 

 

(111)  20492 

(151)  27/04/2017 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/67 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate hormonale   

 

 

 

(111)  20493 

(151)  27/04/2017 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/68 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  DIANE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate hormonale   
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(111)  20494 

(151)  27/04/2017 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/69 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  BETAJECT 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Instrumente medicinale, kryesisht, sisteme injektimi për aplikimin e 

medikamenteve me përmbajtje të beta-interferonit   

 

 

 

(111)  20495 

(151)  27/04/2017 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/70 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  BETAFERON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, kryesisht, preparate me përmbajtje të interferonit për 

trajtimin e sklerozës të shumfishtë   

 

 

(111)  20475 

(151)  25/04/2017 

(181)  14/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/72 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V. Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  AQUACHROM 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër; llak; hollues për bojën; lëndë ngjyruese 

të gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak; preparate për mbrojtje nga 

ndryshku dhe kalbja e drurit; preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-lyerje); 

bojëra për drurin.    
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(111)  20500 

(151)  27/04/2017 

(181)  14/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/73 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V. Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” 

L.L.C,  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  NEOCHROM 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër; llak; hollues për bojën; lëndë ngjyruese 

të gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak; preparate për mbrojtje nga 

ndryshku dhe kalbja e drurit; preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-lyerje); 

bojëra për drurin   

 

 

 

(111)  20461 

(151)  19/04/2017 

(181)  03/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/201 

(732)  MAGIC ICE “ Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MAGIC ICE 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshku, shpezëve dhe kafshëve të gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

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

qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore   

30   Akullore   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

(111)  20462 

(151)  19/04/2017 

(181)  03/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/202 

(732)  Peacocks Stores Limited Waverley 

Mills, Langholm Dumfriesshire, DG13 0EB, 

UK 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 

(540)  PEACOCKS 
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(511) 18   Artikujt prej lëkure dhe imitime të lëkurës përkatësisht çanta, kuleta, çantë dore, 

rripa dhe valixhe; çanta duke përfshirë çantat e shpinës, çantat për rroba , çantat sportive, 

çantat e plazhit, lidhëse çantash, çantë për bartje, çantë me rrip të gjatë, çantë dore, çantë 

vikendi, çanta për mbrëmje, çantë shpine, çantë e natës, çantat e vogla, çanta e punës; 

portofol; kuleta; valixhet e vogla; këllëf duke përfshirë edhe këllëfët për çelësa, këllëf për 

artikujt e higjienës, këllëfë për kozmetikë, çanta bukurie; mbajtëset e çelësave; çantat për 

bartjen e instrumenteve muzikore; çantë tualeti; artikujt për valixhe; tiketat e valixheve; 

rripa; çadra; çadër dielli.   

25   Artikujt e veshjeve; artikujt e veshjeve për meshkuj, duke përfshirë pantallona, 

këmisha, xhupa, bluza me kapuç, kostume sportive, kostume sportive me kapuç, kostume 

sportive në formë të pantallonave;  bluza, xhins, pantallona të shkurtra, mbathje, çorape, 

kostume, xhaketa, jelek, pallto, mushama, veshje sportive, xhaketë sportive, veshje të 

sipërme, veshje për mbrëmje, veshje për punë dhe zyrë, veshje e përditshme, kostume për 

not, rroba plazhi, pizhame dhe veshje gjumi; artikuj të veshjeve, duke përfshirë fustane, 

funde, bluza, maica, veshje sportive të sipërme, pantallona të shkurtra, pantallona, xhins, 

dollakë, bluza, kostume, komplet veshje për femra, trikotazh, triko, veshje sportive e 

sipërme, kostume sportive në formë të pantallonave;bluza me kapuç, mbathje, çorape, 

kostume, xhaketa, jelek , pallto, mushama, veshje sportive, xhaketë sportive, veshje të 

sipërme, veshje për mbrëmje, veshje për punë dhe zyrë, veshje e përditshme, kostume për 

not, rroba plazhi, pizhame dhe veshje gjumi; artikujt e veshjeve të fëmijëve, duke përfshirë 

pantallona, këmisha, bluza, pantallona të gjëra, fustana, bluza me kapuç,tuta, veshje 

sportive e sipërme, kostume sportive në formë të pantallonave;  bluza, xhins, pantallona të 

shkurtra, mbathje, çorape, triko, xhaketa, jelek, mushama, veshje sportive, xhaketë sportive, 

veshje të sipërme, veshje për mbrëmje, uniformat e shkollës dhe veshjet e shkollës, veshjet 

e përditshme, kostume për not, rroba plazhi, pizhame dhe veshje gjumi; artikuj të kapelave 

për burra, gra dhe fëmijë, duke përfshirë kapelat, helmetë, kapele sportive, kapele dielli; 

artikujt e këpucëve për burra, gra dhe fëmijë, duke përfshirë këpucë, çizme, sandale, këpucë 

sportive; aksesorë të veshjeve për burra, gra dhe fëmijë (që nuk përfshihen në klasat e 

tjera), duke përfshirë shalle, kravatë dhe lidhëse   

35   Dyqanet e shërbimeve me pakicë lidhur me shitjen e veshjeve, këpucëve, kapelave, 

aksesorët e veshjeve , këpucëve dhe kapelave, bizhuteri, çanta, çantë udhëtimi, çantë dore, 

valixhe e vogël, artikujt e bagazhit, çantë shpine, lëkurë dhe imitime të lëkurës, protofol, 

kuleta, rripa, çadra dhe çadra dielli, , syze dhe syze dielli,orë dhe ora të dorës, lojëra dhe 

lodra, lodra, pajisje të telefonit celular, aparat për ndriçim, pasqyra, sapun, parfume, 

kozmetikë, qirinj, ditarë, artikuj shkrimi, materialet e shtypura dhe botimet e shtypura; 

shërbime të shitjes me pakicë për porosi me postë lidhur me shitjen e veshjeve, këpucëve, 

kapelave, aksesorët e veshjeve , këpucëve dhe kapelave, bizhuteri, çanta, çantë udhëtimi 

çantë dore, valixhe e vogël, artikujt e bagazhit, çantë shpine, protofol, kuleta, rripa, çadra 

dhe çadra dielli, , syze dhe syze dielli,orë dhe ora të dorës, lojëra dhe lodra, lodra, pajisje të 

telefonit celular, aparat për ndriçim, pasqyra, sapun, parfume, kozmetikë, qirinj, ditarë, 

artikuj shkrimi, materialet e shtypura dhe botimet e shtypura; shërbimet elektronike të 

blerjes me pakicë nëpërmjet internetit lidhur me shitjen e veshjeve, këpucëve, kapelave, 

aksesorët e veshjeve , këpucëve dhe kapelave, bizhuteri, çanta, çantë udhëtimi, çantë dore, 

valixhe e vogël, artikujt e bagazhit, çantë shpine, protofol, kuleta, rripa, çadra dhe çadra 

dielli, , syze dhe syze dielli,orë dhe ora të dorës, lojëra dhe lodra, lodra, pajisje të telefonit 

celular, aparat për ndriçim, pasqyra, sapun, parfume, kozmetikë, qirinj, ditarë, artikuj 
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shkrimi, materialet e shtypura dhe publikimi i shkrimeve; paraqitja e përbashkët, në  dobi të  

tjerëve, nga një shumëllojshmëri e veshjeve, këpucëve, kapelave, aksesorët e veshjeve , 

këpucëve dhe kapelave, bizhuteri, çanta, çantë udhëtimi, çantë dore, valixhe e vogël, 

artikujt e bagazhit, çantë shpine, lëkurë dhe imitime të lëkurës, protofol, kuleta, rripa, çadra 

dhe çadra dielli, , syze dhe syze dielli,orë dhe ora të dorës, lojëra dhe lodra, lodra, pajisje të 

telefonit celular, aparat për ndriçim, pasqyra, sapun, parfume, kozmetikë, qirinj, ditarë, 

artikuj shkrimi, materialet e shtypura dhe publikimi i shkrimeve, duke u mundësuar 

konsumatorëve paraqitje të shikimit dhe blerjes më të lehtë për këto mallra nga  dyqanet me 

pakicë,  me postë, nëpërmjet internetit dhe nga telekomunikacioni 

   

 

 

 

(111)  20463 

(151)  20/04/2017 

(181)  04/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/205 

(732)  BARE COMMERCE d.o.o. Čitluk 

Čitluk, Bare bb, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   keqap; mustardë; majonezë; tartar.   

 

 

 

(111)  20464 

(151)  20/04/2017 

(181)  04/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/206 

(732)  Kosova Tobacco Q.T. "Bregu i 

Diellit" Lok.35 10000 Prishtina, KS 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; qibrit   
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(111)  20466 

(151)  20/04/2017 

(181)  05/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/207 

(732)  ARMAND BASI, S.L. SANT LLUC, 

54-64 08918 BADALONA (BARCELONA), 

ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, mbathje, mbulesa për kokë   

 

 

 

(111)  20467 

(151)  20/04/2017 

(181)  05/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/209 

(732)  ARMAND BASI, S.L. SANT LLUC, 

54-64 08918 BADALONA (BARCELONA) 

, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavendari, preparate 

për pastrim, lustrim, fërkim dhe grryerje; sapune, parfumeri, vajëra esencial, kozmetikë, 

llosione për flokë, pasta dhëmbësh   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe produkte të bëra nga këto apo të flakura në to, 

jo të përfshira në klasat e tjera; artikuj argjendarie, gurë të çmuar, orëmatës dhe instrumente 

kronometrike   

18   Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të bëra nga këto materiale jo të përfshira në klasat 

e tjera, lëkurë kafshësh, gëzof, valixhe dhe çanta udhëtimi, ombrella, çadër dielli dhe shkop 

për ecje, kamzhik, pajime dhe takëm kuajsh   

 

 

 

(111)  20470 

(151)  20/04/2017 

(181)  05/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/212 

(732)  FUNDACION GALA-SALVADOR 

DALI PUJADA DEL CASTELL, 28 - 

TORRE GALATEA, 17600 FIGUERAS 

(GIRONA, ES 

(540)  SALVADOR DALI 
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(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(511) 3   Produkte parfumerie, bukurie dhe tualeti; produkte kozmetike, sapune, vajëra 

esencial, losione për flokë, pastë dhëmbësh, antiperspirant (kundër djersës), produkte 

kozmetike për dush   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe produkte të bëra nga këto materiale apo të 

flakura në to (të përfshira në këtë klasë), veçanërisht karfica, mansheta, varëse, kuti të 

cigareve, take-tuke nga metali i çmuar; artikuj argjendarie dhe imitime të tyre, gurë të 

çmuar, vepra arti nga metalet e çmuara; mekanizma sahati, veçanërisht ora dore, ora muri të 

vogla, orë alarmi dhe pjesët e tyre dhe aksesoriet (të përfshira në këtë klasë); mbajtës të 

pecetave nga metali i çmuar   

16   Libra, revista, materiale për libërlidhje, paketim nga kartoni, artikuj shkrimi, 

veqanërisht letër shkrimi, kalendar, libra për takime, albume për fotografi, kartolina 

përshëndetëse, letra loje, afishe, materiale të printuara, piktura, litograf, stilolapsa me majë 

patroni, lapsa, stilolapsa, brusha për pikturim, materiale për artist, materiale për pikturim të 

cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera, matës letre, prerëse letrash (gjëra për zyre); 

mbajtës të stilolapsave   

18   Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të bëra nga këto materiale (të përfshira në këtë 

klasë), lëkurë kafshe dhe gëzof, bagazh, valixhe, çanta të cilat nuk janë të përfshira në 

klasat e tjera, çanta dore, çanta udhëtimi, mbajtës dokumentesh, portofol, kuleta, çanta për 

kartela (kuletë), çanta të vogla,  çantë posteri nga lëkura, për paketim; këllëf (jo i përshtatur 

për produktet për të cilat ato janë të destinuara), kuti nga lëkura (zbrazët) për udhëtim, rrojë 

dhe shkëlqim të këpucëve; takëm kuajsh, ombrella, çadra dielli dhe shkop për ecje   

20   Mobilje, pasqyra, korniza për piktura, produkte (të përfshira në këtë klasë), nga druri, 

tapa, kallami, kallam sheqeri, shportaria, britë, kockat, fildishi, kocka balenash, guackat, 

qelibari, shkuma deti, zëvendësues për këro materiale apo nga plastika   

25   Veshje, mbathje dhe mbulesa për kokë, përfshirë të brendshme grash, të brendshme, 

kravatë, shallë   

41   Shfaqja e programeve, zbavitje, organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore; 

redaktimi i publikimeve, librave, revistave; ofrimi i objekteve për muze   

 

 

 

(111)  20471 

(151)  20/04/2017 

(181)  05/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/213 

(732)  GENERALITAT DE CATALUNYA - 

DEPARTMENT D’AGRICULTURA 

RAMADERIA I PESCA 

D'AGRICULTURA RAMADEIRA I 

PESCA, G.V. CORTS CATALANES, 612-

614, 7 08007 BARCELONA, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   
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(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

përgatesa nga drithërat, buka, biskota, kek, torta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; 

tharm, pluhur për pjekje, kripë, mustardë; uthull, salcë (me përjashtim të salcave për 

sallatë); erëza; akull   

32   Birrë, lëng me bazë uji për pastrimin e bimëve, ujë mineral, ujë me gaz dhe pije tjera 

jo-alkoolike; pije dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për përgaditjen e pijeve   

33   Pije alkoolike (me përjashtim të birrës)   

 

 

 

(111)  20472 

(151)  20/04/2017 

(181)  05/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/215 

(300)  3020150488038  06/08/2015  DE 

(732)  mobile.de GmbH Marktplatz 1,14532 

Europarc Dreilinden, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Përmbajtje e regjistruar; bazat e të dhënave (elektronike); bazat e të dhënave 

kompjuterike; udhëzues [elektrike ose elektronike]; hartat dixhitale kompjuterike; 

përmbajtje mediatike; publikime elektronike të regjistruara në mediat kompjuterike; 

manuale mësimi dhe manualet e trajnimit në format elektronik; fotografi të shkarkueshme; 

publikime elektronike (shkarkohen); regjistrimet audio vizuale; softuerë kompjuterikë; 

programet për kompjutera; softuerë të shkarkueshëm nga interneti; ndërfaqet për 

kompjuterë; programet kompjuterike për qasje dhe përdorim të internetit; programe 

kompjuterike për përdorim në telekomunikacion; softuerë për menaxhim të dokumenteve, 

për procesim të të dhënave dhe për menaxhim të bazës së të dhënave; softuerë për të 

lehtësuar tregtinë elektronike; softuerë për qasjen e udhëzuesve të informacionit që mund të 

shkarkohen prej rrjetit global kompjuterik; softuerë për përpunimin e informatave të tregut; 

softuerë për të mundësuar hulumtimin e të dhënave; softuerë për mjetet hulumtuese (search 

engines); softuerë në lidhje me transaksionet financiare, cështjet monetare dhe menaxhim të 
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financave; souftverë për krijimin e bazës së të dhënave hulumtuese të informatave dhe të 

dhënave, souftverë për planifikimin e resurseve të kompanisë, menaxhimit të invetarit dhe 

monitorimit të inventarit; softuerë për menaxhimin e të dhënave të konsumatorëve; softuerë 

për sistem të menaxhimit të përmbajtjes; softuerë për lojëra; sisteme kompjuterike 

operative; dërrasa të zeza elektronike; softuerë për kontrollimin e proceseve; softuerë për 

lehtësimin e transaksioneve të sigurta me kredit kartelë; softuerë edukimi; aplikacione 

(softuerë) për pajisjet portable të komunikimit të shkarkueshme aplikacionet e bazuara në 

ueb për pajisjet portable të komunikimit apo kompjuterë; softuerë kompjuterikë dhe 

aplikacione për pajisjet portable të komunikimit dhe kompjuterë për krijimin, editimin, 

publikimin, shikimin, hulumtimin dhe ruajtjen e reklamave të klasifikuara, në vecanti për 

tregun online të autmjeteve për blerjen dhe shitjen e automjeteve të reja dhe të përdorura, 

rimorkiove të automjeteve, motocikletave, makinave ndërtimore dhe bujqësore, kontenierë, 

barkave dhe mjeteve të tjera ujore, dhe pjesë dhe pajisje për automjete, motocikleta, 

makinave ndërtimore dhe bujqësore, barkave dhe mjeteve tjera ujore; softuerë kompjuterikë 

dhe aplikacione për pajisjet portable të komunikimit dhe kompjuterë për krijimin, editimin, 

publikimin, shikimin, hulumtimin dhe arranzhimin e shërbimeve të mjeteve automobilistike 

dhe shërbime të riparimit për automjete, rimorkio të automjeteve, motocikletave, makinave 

ndërtimore dhe bujqësore, kontenierëve, barkave dhe mjeteve të tjera ujore; softuerë për 

krahasimin e sigurimeve; softuerë për krahasimin e fondeve, në vecanti kredive; pajisje të 

teknologjisë së informacionit dhe audiovizuale; pajisje të komunikimit; pajisje për rrjetet 

kompjuterike dhe komunikimit të të dhënave; aparate për transmision të të dhënave; pajisje 

të komunikimit pikë-për-pikë; pajisje transmetimi; antenat dhe ato ajorore si aparate 

komunikuese; pajisje për ruajtjen e të dhënave; kompakt disqe të para-regjistruara, DVD-të, 

HD DVD-të, disqe UHD dhe disqet blu-ray; pajisje për ruajtjen e të dhenave USB; bartës të 

të dhënave magnetike; pajisje kopjuese; fotokopje; printerët; skenerë te fotografive; pajisje 

për përpunimin e të dhënave dhe akcesorët (elektrike dhe mekanike); agjenda elektronike; 

kalkulatorët; nxjerrës tiketash; terminal për pagesa, pajisje për nxjerrjen dhe klasifikimin e 

të hollave; mekanizma që operojnë me monedha; pajisje periferike të adoptuara për 

përdorim me kompjuterët; jastëkë mausi; kompjuterët dhe harduerë kompjuterikë; serverë 

për dosje dhe postë elektronike; komponente kompjuterike dhe pjesë të tyre; kartelë për 

kujtesë; kalkulatorë xhepi; aparatet audio, pajisjet vizuale dhe fotografike; akordues 

radiosh; radio për vetura; aparat audio për vetura; pajisje me ekran, marrës televiziv dhe 

pajisje për film dhe video; pajisje për kapjen e fotografive dhe zhvillimin e tyre; kabllo 

sinjalizuese për IT, AV dhe telekomunikim; magnete, magnetizer dhe demagnitizer; pajisje 

për trajtim duke përdorur elektricitetin; aparate, instrumente dhe kablla për elektricitet; 

aparate dhe instrumente për akumulimin dhe ruajtjen e elektricitetit; bateri për ndriqim; 

aparate dhe instrumente për kontrollimin e elektricitetit; fotovoltaikët; komponente 

elektrike dhe elektronike; kablla dhe tela elektrike, në vecanti kabllot startuese për motor 

dhe kabllo ndezëse; qarqet elektrike dhe bordet qarkore; antena dhe ato ajrore si 

komponente; pajisjet optike, zmadhues dhe korrektues; zmadhues optik; laser; mallrat për 

syzebërës; mbrojtëse korrektuese për sy; syzedielli; kuti për syza; pajisje të mbrojtjes, 

sigurimit, mbrojtjes dhe sinjalizimit; pajisje alarmi dhe paralajmërimi; pajisjet e kontrollit 

të qasjes; aparate sinjalizuese; trekëndshat paralajmërues për prishje të veturës; mbrojtës 

për kokë dhe sy, në vecanti pajisje për shuarjen e zjarrit dhe lagës zjarri; pajisje alarmi dhe 

paralajmëruese, në vecanti alarme, sisteme alarmi; aparate sinjalizuese, në vecanti 

trekëndësh paralajmërues për prishje të veturës, llampat paralajmëruese për vetura; pajisje 
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për mbrojtje dhe siguri, në vecanti mbulesë kundër zjarrit; pajisje të zhytjes; pajisje 

navigimi, udhëzimi, ndjekës, objektivi dhe hartës; aparate naviguese për automjete; 

instrumente matëse, detektuese dhe monitoruese; tregues dhe kontroller; aparate mbikqyrje; 

sensorë dhe detektorë; pajisje për testim dhe kontrollim kualiteti; instrumente të numërimit, 

shtrirjes dhe gradimit; analizues për motor automjeti të kompjuterizuar; aparate 

diagnostifikuese, jo për qëllime mjeksore; kontroller (rregullatorë); aparate për hulumtime 

shkencore dhe laboratore, aparate edukative dhe imitues; imitues trajnimi për ngasje të 

veturës; dhe pjesë dhe pajisje për mallrat e lartëpërmendur, të përfshira në këtë klasë   

16   Veprat e artit dhe figurinat nga letra dhe kartoni, dhe modelet arkitektonike; dekorime 

dhe materiale arti dhe media; artet, punë doret dhe pajisje modelimi; materiale filtrimi nga 

letra; çanta dhe artikuj për paketim, ambalazhim dhe ruajtjen nga letra, kartoni apo plastika; 

furnizime shkrimi dhe arsimore; materiale për zyre, përveq mobiljeve; pajisje shkrimi dhe 

vulosje; pajisje korrektuese dhe fshirje; makina zyreje; pajisje për shtypjen dhe libërlidhjen; 

pajisje arsimore; foto albume dhe albume te koleksionistëve; ngjitës për zyre ose përdorim 

shtëpiak; gjëra të shtypura; transfertat [decalcomanias]; kalendarë shkëputës; kalendar për 

pritje (advent calendar); afishe [zyre], në vecanti afishe ngjitëse në automjete; gazeta; 

revista; fotografi [të shtypura]; libra; pamflete; libra udhëzues; manual për operimin e 

softuerëve kompjuterikë; format, të shypura; letër dhe karton; mbajtës të parave; produkte 

letre një përdorimshe; flamuj; letër varëse; dhe pjesë e pajisje për të gjitha mallrat e 

lartëpërmendura, të përfshira në këtë klasë   

25   Mbulesa për kokë; kapele; veshje; veshje për shoferët; doreza [veshje]; veshje kundër 

shiut; shall; shall për qafë [shall]; kravatat; askotë; kufjet [veshje]; bluza; triko sportive; 

këpucë; dhe pjesë dhe pajisje të të gjitha mallrave të mësipërme, të përfshira në klasë   

28   Artikuj dhe pajisjet sportive; topa sportiv; frisbi; dekorime festive dhe pemë artificiale 

të Krishtëlindjeve; aparate të panairit dhe sheshit të lodrave; lodra, lojëra, gjëra për lojë dhe 

risi; lojëra për garë makinash; lojëra për sallon; domino; lojëra me dërrasë; lojëra me letra; 

lojë shahu; enigma; topa për lojra; automjetet lodër me radio-kontrollim; automjete të 

modelit shkallë; komplete veglash per modele ose forma; automjet lodër; lojëra edukative 

mësimore, në vecanti lojëra elektronike edukative mësimore për fëmijët; bobinë për 

hudhjen, përfshirjen e telit te dredhur që lëshohet dhe mblidhet duke e kthyer bobinën në 

dorë; balonë; balona për lojë; lodra prej pelushi; aparate video lojëra, në vecanti lojëra 

kompjuterike që mbahen me dorë; njësi që mbahen me dorë për të luajtur me lojërat video, 

dhe pjesë dhe pajisje të të gjitha mallrave të mësipërme, të përfshira në klasë   

35   Shërbimet e reklamimit, marketingut dhe promocionit; freskimi i informatave të 

reklamimit në një bazë kompjuterike të të dhënave; përgatitja e prezantimeve audio-vizuale 

për përdorim në reklamim; reklamimi i banderolave; aranzhimi dhe vendosja e reklamave 

(për të tjerët); prodhimi i materialit reklamues; shërbimet e reklamimit të ofruara përmes 

internetit; reklamim i klasifikuar, edhe përmes portaleve dhe platformave në internet, në 

veçanti blerja dhe shitja e automjeteve të reja dhe të përdorura, rimorkiove të automjeteve, 

motoçikletave, makinave ndërtimore dhe bujqësore, kontejnerëve, barkave dhe mjeteve 

tjera ujore dhe pjesëve dhe pajisjeve për automjetet, motoçikletat, makinat ndërtimore dhe 

bujqësore, barkave dhe mjeteve ujore; reklamim i klasifikuar, gjithashtu përmes portaleve 

dhe platformave në internet, në veçanti për shërbimet automotive të automjeteve dhe për 

shërbimet e riparimit për automjetet e reja dhe të përdorura, rimorkiot e automjeteve, 

motoçikletat, makinat ndërtimore dhe bujqësore, kontejnerët, barkat dhe mjetet tjera ujore; 

shërbimet për program kërkimor për marketing; optimizimi i trafikut në ueb faqe; 
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optimizimi i programeve kërkimore; marketingu me opsionin e pagimit përmes klikimit; 

reklamat (vendosja e -); grumbullimi dhe përpilimi i direktoriumeve të mallrave, 

shërbimeve, adresave dhe degëve të tregtisë dhe informatave të përmbajtura në to; 

reklamimi shitjes dhe blerjes së automjeteve të reja dhe të përdorura, rimorkiove të 

automjeteve, motoçikletave, makinave ndërtimore dhe bujqësore, kontejnerëve, barkave 

dhe mjeteve tjera ujore pjesëve dhe pajisjeve për automjete, motoçikleta, makina 

ndërtimore dhe bujqësore, barka dhe mjete ujore; reklamimi për shërbimet automotive të 

automjeteve dhe për shërbimet e riparimit për automjetet e reja dhe të përdorura, rimorkiot 

e automjeteve, motoçikletat, makinat ndërtimore dhe bujqësore, kontejnerët, barkat dhe 

mjeteve tjera ujore; shërbimet e marrëdhënieve publike; demonstrimet e produkteve dhe 

shërbimet për ekspozimin e produkteve; shërbimet e ekspozimit për mallrat; prezantimi i 

shërbimeve dhe demonstrimi i shitjeve [për të tjerët]; demonstrimi i mallrave dhe 

shërbimeve përmes mjeteve elektronike; prezantimi i kompanive si dhe mallrave dhe 

shërbimeve në internet dhe mediumeve tjera analoge dhe digjitale [për të tjerët]; shërbimet 

për panairet tregtare dhe ekspozitat; realizimi, mirëpritja dhe organizimi i ekspozitave, 

panaireve, ngjarjeve dhe shfaqjeve për qëllime komerciale, promocionale dhe reklamuese; 

shërbimet e programit për lojalitet, stimulim dhe bonus; Ofrimi i hapësirave dhe kohës 

reklamuese dhe medium, në veçanti për reklamim të klasifikuar në rrjetet globale 

kompjuterike dhe pa tel; ofrimi i shërbimeve të kompjuterizuara të reklamimit; ofrimi i 

hapësirës në ueb faqe për reklamimin e mallrave dhe shërbimeve; shpërndarja e materialit 

të reklamimit, marketingut dhe promocionit; reklamimi i postës së drejtpërdrejtë; 

shpërndarja e reklamave dhe shpalljeve komerciale, në veçanti për të tjerët përmes 

internetit dhe pajisjeve portabël të komunikimit; shërbimet e konsulencës, këshilldhënies 

dhe ndihmës për reklamim, marketing dhe promocion; konsulencë për reklamimin e 

shtypit; ndihmë për marketing; shërbime për tregti komerciale dhe informata për 

konsumatorin, të tilla si ndërmjetësimi i biznesit tregtar për palët e treta, ndërmjetësimi i 

marrëveshjeve lidhur me shitjen dhe blerjen e mallrave, kuotave ofertuese, shërbime për 

krahasimin e çmimeve; konsulenca për konsumatorët lidhur me përzgjedhjen e mallrave 

dhe shërbimeve, në veçanti përmes përdorimit të rezultateve nga testi dhe hulumtimi dhe 

klasifikimi nga palët e treta; shërbimet e ankandit, të tilla si ato në internet; dhënia me qira 

e aparateve për shitje me monedhë; shërbime për kontakt afarist; shërbime për blerje 

kolektive; shërbime për vlerësim komercial; aranzhime konkurruese; shërbime për 

shpërndarje; shërbime për import dhe eksport; shërbime për porosi; shërbime të prokurimit 

për të tjerët; shërbimet e abonimit; shërbimet postare online dhe me pakicë lidhur me 

automjetet rrugore dhe ujore të reja dhe të përdorura, rimorkiot e automjeteve dhe 

motoçikletat, dhe pjesët e automjeteve dhe motoçikletave; ndihma afariste, shërbimet 

menaxhuese dhe administrative; përgatitjet e ekspozimeve audio dhe/ose vizuale për 

biznes; shërbimet për raportim në treg; ndihmë në menaxhimin e çështjeve afariste ose 

funksioneve komerciale të një ndërmarrje industriale ose komerciale; kontabilitet, llogari 

mbajtje dhe auditim; përgatitja e pasqyrave financiare dhe analiza për biznese; kontabiliteti 

i kompjuterizuar; auditimi i kompjuterizuar; kontabiliteti i kompjuterizuar; ofrimi i 

raporteve lidhur me informatat e kontabilitetit; hartimi i raporteve të llogarive; përgatitja e 

llogarive; kontabilitet; menaxhimi i llogarive afariste; përpunimi administrativ i të dhënave; 

menaxhimi i kompjuterizuar i dosjeve; shërbimet për përpunimin e informatave të 

kompjuterizuara afariste; shërbimet informative lidhur me përpunimin e të dhënave; 

përpunimi i automatizuar i të dhënave; konsulenca lidhur me përpunimin e të dhënave; 
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menaxhimi i kompjuterizuar i dosjeve; menaxhimi i bazës së të dhënave; në veçanti ato të 

kompjuterizuara; përpunimi i të dhënave; hulumtimi i të dhënave në dosjet kompjuterike 

për të tjerët; shërbimet e përpunimit të të dhënave online; sistematizimi i informatave në 

bazat kompjuterike të të dhënave; përpunimi i rezultateve të analizave afariste; shërbimi i 

menaxhimit të burimeve njerëzore dhe rekrutimit; konsultimi i menaxhmentit industrial 

përfshirë analizën e kostos/realizimit; shërbimet e këshilldhënies dhe informatave afariste; 

menaxhimi i kompjuterizuar i zyrës së kompjuterizuar afariste; përgatitja e dokumenteve 

lidhur me afarizmin; mbajtja e të dhënave të kompanisë [për të tjerët]; operimi i bizneseve 

[për të tjerët]; shërbimet nga burimet e jashtme [ndihmë afariste]; administrimi i çështjeve 

afariste; shërbimet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; konsulenca afariste dhe shërbimet 

këshilldhënëse; përvetësimet (këshillat në lidhje me -); këshilldhënia e menaxhmentit 

afarist lidhur me shërbimet e strategjisë, marketingut, prodhimit, personelit dhe 

marrëdhënieve publike; themelimi i një rrejti të kontakteve afariste (shërbime për ndihmë 

në -); aranzhimi i hyrjeve afariste; këshilldhënia profesionale afariste; shërbimet e 

planifikimit organizativ të projekteve dhe menaxhimi organizativ i projekteve për reklamim 

dhe prezantim të kompanive në internet, në pajisjet portabël të komunikimit dhe në 

mediumet tjera elektronike; dhënia me qira e makinave të zyrës; adresimi i plikove; 

shërbimet e kopjimit; përgatitja e dokumenteve; faturimi; shërbimet e analizës afariste, 

hulumtimit dhe informatave; shërbimet e informatave të tregut lidhur me statistikat e tregut 

dhe shitja e statistikave të tregut; ofrimi i informatave afariste dhe komerciale online; 

informatat dhe opinionet eksperte lidhur me kompanitë dhe afarizmin; dhënia e informatave 

statistikore lidhur me afarizmin; analiza e statistikave afariste; vënia e standardit; realizimi i 

vlerësimeve afariste; ofrimi i informatave afariste përmes ueb faqes; analizat afariste; 

ofrimi i statistikave të kompjuterizuara afariste; ofrimi i analizave të shitjes; analiza e 

kostos dhe çmimit; ofrimi i statistikave të vizituesit, në veçanti për reklamimet në internet; 

ofrimi i analizave të rëndësisë dhe pasojave të reklamimit; kryerja e analizave të tregut; 

shërbimet e analizës së çmimeve; grumbullimi dhe sistematizimi i të dhënave afariste; 

përvetësimi i informatave afariste lidhur me aktivitetet e kompanisë; ofrimi i të dhënave 

afariste; përpilimi dhe sistematizimi i informatave në bazat kompjuterike të të dhënave; 

përpilimi i të dhënave dhe menaxhimi i të dhënave për të tjerët; përpilimi i statistikave; 

përpilimi i listave postare; përpilimi i direktoriumeve për publikim në rrjetet kompjuterike 

globale në internet; shërbimet e informatave afariste që ofrohen online nga një bazë 

kompjuterike e të dhënave ose internet; shërbimet e informatave statistikore afariste; 

analiza ekonomike për qëllime afariste; shërbimet e analizave afariste; dhe dhënie me qira, 

marrje me qira lidhur me të lartpërmendurat, të përfshira në këtë klasë; dhe këshilla, 

konsulenca dhe informata për të lartpërmendurat, të përfshira në këtë klasë   

36   Shërbimet e sigurimit; konsulencë dhe informata lidhur me sigurimin; shërbimet e 

këshilldhënies së ndërmjetësve lidhur me sigurimin; llogaritja e normës së premisë së 

sigurimit; shërbimet e kompjuterizuara të informatave lidhur me sigurimin; krahasimi i 

kompjuterizuar i sigurimeve, mbulimeve të sigurimit dhe premive të sigurimit; ofrimi i 

kuotave të premisë së sigurimit; ndërmjetësimi i sigurimit dhe aranzhimi i sigurimit, në 

veçanti përmes internetit ose pajisjeve portabël të komunikimit; sigurimi dhe vlerësimi për 

qëllime të sigurimit; shërbimet e garancisë; shërbimet e pronave të patundshme; mbledhja e 

qirasë; ndërmjetësimi në peng; ofrimi i kartelave cards dhe tokeneve; shërbimet e 

kasafortës; shërbimet financiare dhe monetare, dhe shërbimet bankare; krahasimi i 

shërbimeve financiare, në veçanti kredive, kontratat e blerjeve të mëdha, shërbimet e 
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shkëmbimit të mallrave dhe shërbimet tjera financiare; shërbimet bankare dhe financiare; 

përfaqësuesit e kujdestarisë; ndërmjetësimi i shërbimeve financiare; ndërmjetësim në 

aranzhimin e ofrimit të financave, kreditit dhe shërbimeve financiare; shërbimet e tregtisë 

dhe shkëmbimit të valutave; shërbimet për tregtinë e letrave me vlerë dhe mallrave; 

shërbimet e huadhënies dhe kreditit dhe financave të qiradhënies; financimi i blerjes së 

qirasë; financimi dhe financimi i blerjes së qirasë lidhur me automjetet; shërbimet për 

rikuperimin dhe komisionimin e huas; investimi financiar; investimi i fondeve; sigurim 

financiar dhe lëshim i letrave me vlerë (banka investuese); transferet dhe transaksionet 

financiare, dhe shërbimet e pagesës; shërbimet për urdhërpagesën me para të gatshme, cek 

dhe para; shërbimet për pagimin e taksave dhe tarifave; shërbimet e konsulencës dhe 

këshilldhënies për të dhënat dhe informatat financiare; shërbimet e këshilldhënies së 

kompjuterizuar financiare; klasifikimi financiar dhe raportet kreditore; shërbimet e 

vlerësimit; ngritja e fondeve dhe sponzorizimi; vlerësimet dhe shërbimet e vlerësimeve 

financiare; Vlerësimi i automjeteve të reja dhe të përdorura, rimorkiove të automjeteve, 

motoçikletave, makinave ndërtimore dhe bujqësore, kontejnerëve, barkave dhe mjeteve 

tjera ujore; dhe dhënie me qira, marrje me qira lidhur me të lartpërmendurat, të përfshira në 

këtë klasë; dhe këshilla, konsulenca dhe informata për të lartpërmendurat, të përfshira në 

këtë klasë   

38   Shërbime të telekomunikacionit, në veçanti shërbime të komunikimit kompjuterik dhe 

qasjes në internet; shërbimet e telekomunikacionit përmes portaleve të internetit; qasje në 

përmbajtje, ueb faqe dhe portale për blerjen dhe shitjen e automjeteve të reja dhe të 

përdorura, rimorkiove të automjeteve, motoçikletave, makinave ndërtimore dhe bujqësore, 

kontejnerëve, barkave dhe mjeteve tjera ujore pjesëve dhe pajisjeve për automjete, 

motoçikleta, makina ndërtimore dhe bujqësore, barka dhe mjete ujore; ofrimi i portaleve 

për blerjen dhe shitjen e automjeteve të reja dhe të përdorura, rimorkiove të automjeteve, 

motoçikletave, makinave ndërtimore dhe bujqësore, kontejnerëve, barkave dhe mjeteve 

tjera ujore pjesëve dhe pajisjeve për automjete, motoçikleta, makina ndërtimore dhe 

bujqësore, barka dhe mjete ujore përmes pajisjeve të komunikimit; ofrimi i qasjes në 

informatat në internet për blerjen dhe shitjen e automjeteve të reja dhe të përdorura, 

rimorkiove të automjeteve, motoçikletave, makinave ndërtimore dhe bujqësore, 

kontejnerëve, barkave dhe mjeteve tjera ujore pjesëve dhe pajisjeve për automjete, 

motoçikleta, makina ndërtimore dhe bujqësore, barka dhe mjete ujore; ofrimi për 

shfrytëzuesit qasje në programet kompjuterike në rrjetet e të dhënave; ofrimi i qasjes në 

bazat e të dhënave në internet përmes telekomunikimit, në veçanti ofrimi i qasjes në bazat e 

të dhënave online për vendosjen e mallrave dhe shërbimeve me qasje interaktive dhe 

mundësi të porositjes së menjëhershme; shërbimet e komunikimit audio visual dhe digjital; 

ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave dhe sistemeve të IT; shërbimet për shkëmbimin e të 

dhënave elektronike; shërbimet e tabelës elektronike të buletinit [shërbimet e 

telekomunikimit]; shërbimet e qasjes në rrjetin global kompjuterik; ofrimi i lidhjeve të 

telekomunikimit në një rrjet global kompjuterik; ofrimi i një kutie postare elektronike; 

forumet [dhomave për chat] tabelat interaktive të buletinit online; shërbimet e 

kompjuterizuara të komunikimit dhe transmetimit të të dhënave; shërbimet për ofrimin e 

shërbimit të internetit; transmetimi elektronik i të dhënave; transmetimi elektronik i 

programeve kompjuterike përmes internetit; shërbimet e telekomunikimit të bazuara në 

internet; shërbimet e portave të telekomunikimit; shërbimet për transmetimin e informatave 

përmes rrjeteve digjitale; transmetimi i informatave online; transmetimi i mesazheve dhe 
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fotografive; transmetimi i materialit audio dhe materialit video në internet; shpërndarja e të 

dhënave ose fotografive audio vizuele përmes një rrjeti kompjuterik global në internet; 

ofrimi i qasjes në shërbimet e ruajtjes në telekomunikim; shërbimet e email-it; dërgimi, 

pranimi dhe përcjellja e mesazheve; përcjellja e mesazheve të të gjitha llojeve në adresat e 

internetit [ueb messaging] dhe në pajisjet portabël të komunikimit; transmetimi i 

mesazheve dhe fotografive; transmetimi i informatave përmes komunikimeve të të dhënave 

për ta ndihmuar vendim marrjen; agjencitë e lajmeve; transmetimi i informatave nga baza e 

të dhënave përmes rrjeteve të telekomunikimit; shërbimet e transmetimit; transmetimi i 

programeve përmes internetit; shërbimet e telefonisë dhe telefonave smart, të tilla si 

shërbimet për dërgimin e tekstit në formë të mesazheve dhe transmetimi i informatave 

përmes telefonave smart; dhënia dhe marrja me qira e aparaturave dhe pajisjeve të 

telekomunikacionit; ofrimi i qasjes në infrastrukturë të telekomunikimit për palët e treta 

shfrytëzuese; dhe dhënie me qira, marrje me qira lidhur me të lartpërmendurat, të përfshira 

në këtë klasë; dhe këshilla, konsulenca dhe informata për të lartpërmendurat, të përfshira në 

këtë klasë   

41   Publikim dhe raportim; ofrim i publikimit elektronik dhe publikimeve elektronike 

online; ofrim i publikimeve nga një rrjet global kompjuteri ose internet i cili mund të 

shfletohet; publikim nga desktopi elektroni; publikimi i librave dhe gazetave elektronike 

on-line; publikim i përmbajtjes redaktuese të faqeve që janë në dispozicion përmes një rrjeti 

global kompjuterik; publikimi i librave; shkrimi dhe publikimi i teksteve, përveç teksteve të 

publicitetit; arsim, argëtim dhe sport; ofrimi i lojërave kompjuterike që mund të qasen nga 

shfrytëzuesit në një rrjet global kompjuterik ose telekomunikues dhe/ose internet; shërbimet 

e bibliotekës elektronike për furnizimin e informatave elektronike (përfshirë informatat nga 

arkiva) në formë të tekstit, informatave audio dhe/ose video; shërbime e prezantimit audio-

vizuel për qëllim të argëtimit; ofrim i argëtimit online; organizimi dhe ofrimi i 

konferencave, seminareve, punishteve, ekspozitave dhe garave; bixhoz; shërbimet e 

lojërave elektronike përmes internetit; raportim fotografik dhe prodhim i dokumentareve; 

prodhimi audio dhe video, dhe fotografi; sport dhe fitness; shërbime të bibliotekës; arsimim 

dhe udhëzim; ofrimi i informatave dhe lajmeve online lidhur me automjetet e reja dhe të 

përdorura, rimorkiot e automjeteve, motoçikletat, makinat ndërtimore dhe bujqësore, 

kontejnerët, barkat dhe mjetet tjera ujore si dhe pjesët dhe pajisjet për automjete, 

motoçikletat, makinat ndërtimore dhe bujqësore, barkat dhe mjete ujore; ofrimi një tregu të 

bazuar në kompjuter, i tillë si grumbullimi, azhurnimi, dhe arkivimi i fotografive dhe 

informatave lidhur me furnizimin dhe kërkesën për mallrat dhe shërbimet; ofrimi i videove 

online, që nuk mund të shkarkohen; trajnimi; ofrimi i kurseve kompjuterike për instruksion, 

trajnim edukativ kompjuterik dhe trajtim të mëtejmë edukativ dhe mësimdhënës; 

instruksion për vozitje; trajnim për siguri në trafik; përkthim dhe interpretim; dhe dhënie 

me qira, marrje me qira lidhur me të lartpërmendurat, të përfshira në këtë klasë; dhe 

këshilla, konsulenca dhe informata për të lartpërmendurat, të përfshira në këtë klasë   

42   Shërbime të IT, të tilla si zhvillim softuerik, programim dhe implementim; azhurnim 

dhe adaptim të programeve kompjuterike sipas kërkesave të shfrytëzuesit; analizat e të 

dhënave të mëdha; konsulenca lidhur me dizajn të ueb faqeve; shërbime këshilldhënëse 

lidhur me përdorimin e softuerëve kompjuterik; ofrimi i softuerëve kompjuterik që mund të 

shkarkohen nga një rrjet global kompjuterik; dhënia e shërbimeve përkrahëse online për 

shfrytëzuesit e programit kompjuterik; dizajni, konceptimi, krijimi, ruajtja, administrimi 

dhe mirëmbajtja e ueb faqeve për të tjerët; mirëmbajtja e bazave të të dhënave; dizajni dhe 
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zhvillimi i ueb aplikacioneve për pajisjet portabël të komunikimit (të përfshira në klasë); 

hartimi, zhvillimi, dizajnimi, administrimi dhe ruajtja e softuerit kompjuterik dhe 

aplikacioneve për pajisjet portabël komunikuese dhe për kompjuter për krijimin, editimin, 

publikimin, shfaqjen, kërkimin dhe ruajtjen e reklamave të klasifikuara, në veçanti për një 

treg online të automjeteve për blerjen dhe shitjen e automjeteve të reja dhe të përdorura, 

rimorkiove të automjeteve, motoçikletave, makinave ndërtimore dhe bujqësore, 

kontejnerëve, barkave dhe mjeteve tjera ujore dhe pjesëve dhe pajisjeve për automjete, 

motoçikleta, makina ndërtimore dhe bujqësore, barka dhe mjete ujore; hartimi, zhvillimi, 

dizajnimi, administrimi dhe ruajtja e softuerit kompjuterik dhe aplikacioneve për pajisjet 

portabël komunikuese dhe për kompjuter për krijimin, editimin, publikimin, shfaqjen, 

kërkimin dhe aranzhimin e shërbimeve automotive të automjeteve dhe shërbimeve 

riparuese për automjetet, rimorkiot e automjeteve, motoçikletat, makinat ndërtimore dhe 

bujqësore, kontejnerëve, barkave dhe mjeteve tjera ujore; zhvillimi i harduerit kompjuterik; 

shërbimet dhe softueri i ruajtjes si një shërbim dhe dhënie e softuerit me qira; shërbimet 

llogaritare cloud dhe softueri si një shërbim lidhur me softuerin kompjuterik për 

planifikimin e resurseve të ndërmarrjes, menaxhimin e inventarit dhe monitorimin e 

inventarit; shërbimet llogaritare cloud dhe softueri si një shërbim lidhur me softuerin 

kompjuterik për menaxhimin e të dhënave të konsumatorëve dhe lidhur me softuerin e 

sistemit për menaxhimin e përmbajtjes; ofrimi i një platforme të internetit për blerjen dhe 

shitjen e automjeteve të reja dhe të përdorura, rimorkiove të automjeteve, motoçikletave, 

makinave ndërtimore dhe bujqësore, kontejnerëve, barkave dhe mjeteve tjera ujore pjesëve 

dhe pajisjeve për automjete, motoçikleta, makina ndërtimore dhe bujqësore, barka dhe 

mjete ujore; krijimi dhe ofrimi i ueb faqeve palëve të treta dhe për palët e treta; dhënia e 

makinave të kërkimit për internet dhe pajisjet portabël të komunikimit dhe të bazave të të 

dhënave online të cilat mund të kërkohen dhe të kompletohen, në veçanti për kërkimin dhe 

vendosjen e reklamave të klasifikuara për blerje dhe shitje të automjeteve të reja dhe të 

përdorura, rimorkiove të automjeteve, motoçikletave, makinave ndërtimore dhe bujqësore, 

kontejnerëve, barkave dhe mjeteve tjera ujore pjesëve dhe pajisjeve për automjete, 

motoçikleta, makina ndërtimore dhe bujqësore, barka dhe mjete ujore; llogaritje cloud; 

sistem për ruajtjen e të dhënave; ofrues i shërbimeve të aplikacionit [ASP], të tilla si 

aplikacionet softuerike kompjuterik për ruajtje për të tjerët; ruajtje e të dhënave nga 

distanca; ruajtje e përmbajtjes digjitale në internet; ruajtje e serverit; ofrimi i programeve 

kompjuterike dhe pajisjeve për ruajtjen e të dhënave; dhënia me qira e harduerit 

kompjuterik dhe pajisjeve kompjuterike; dhënie me qira e serverëve të bazave të të dhënave 

(palëve të treta); shërbime të konsulencës, këshilldhënies dhe informatave lidhur me IT; 

konsulenca profesionale lidhur me përpunimin e të dhënave; sigurimi, mbrojtja dhe 

restaurimi i IT; shërbimet për rikuperimin e të dhënave; shërbimet për dyfishimin dhe 

shndërrimin e të dhënave, shërbimet për kodimin e të dhënave; shndërrimi cross-platform i 

përmbajtjes digjitale në format e tjera të përmbajtjes digjitale; analiza dhe diagnostikimi 

kompjuterik; shërbimet e IT, të tilla si hulumtim dhe zhvillim dhe implementim të 

kompjuterëve dhe sistemve kompjuterike; shërbimet për menaxhimin e projekteve 

kompjuterike; ekzaminimi i të dhënave; shënjues digjital; shërbimet kompjuterik; shërbimet 

teknologjike lidhur me kompjuterët; shërbimet e rrjeteve kompjuterike; azhurnimi i 

pllakave të memories të sistemeve kompjuterike; shërbimet për migrimin e të dhënave; 

azhurnimi i ueb faqeve për të tjerët; monitorimi i sistemeve kompjuterike përmes qasjes 

nga distanca; shërbimet e shkencës dhe teknologjisë; shërbimet eksperte të raportimit lidhur 
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me teknologji; testim, vërtetim dhe kontroll të cilësisë; shërbime për testimin e 

dobishmërisë së ueb faqeve; inspektimi i mjeteve motorike para transportimit [përgatitje 

për rrugë]; inspektimi mjeteve motorike [përgatitje për rrugë]; shërbimet e dizajnimit; 

shërbimet e dizajnimit për sistemet e shfaqjes për qëllime të promovimit dhe prezantimit; 

dizajn nga punimet e artit; dhe dhënia me qira, marrja me qira lidhur me të lartpërmendurat, 

të përfshira në këtë klasë; dhe këshilla, konsulenca dhe informata për të lartpërmendurat, të 

përfshira në këtë klasë   

45   Shërbimet e sigurisë, shpëtimit, sigurimit dhe përforcimit; shërbimet personale dhe 

sociale, të tilla si shërbime astrologjie dhe shpirtërore; shërbime detektive; shërbime të 

agjencive për takime çiftesh; shërbime të funeralit; shërbime fetare; qiradhënie e veshjeve; 

shërbime për fëmijë; shërbime kujdestari në shtëpi; shërbime individuale të analizave dhe 

hulumtimeve; shërbime individuale të blerjes; shërbime për pronën e humbur; shërbime të 

rrjeteve; shkrime të letrave personale; shërbime për shtazët shtëpiake; shërbime për lobim 

politik; shërbime për rikujtime; shërbime për përcjellje shoqërore; shërbime të dasmave; 

shërbime ligjore; licencim i softuerëve kompjuterik; programe kompjuterike dhe 

aplikacioni për pajisje portabël komunikimi [shërbimet ligjore]; licencimi i të drejtave të 

pronës industriale; licencim i teknologjisë; regjistrimi i emrave të domeneve [shërbime 

ligjore]; shërbime informative lidhur me të drejtat e konsumatorit dhe çështjet e tjera 

ligjore; proces mbajtje gjyqësore; përpilim të informatave ligjore; dhe dhënie me qira, 

marrje me qira lidhur me të lartpërmendurat, të përfshira në këtë klasë; dhe këshilla, 

konsulenca dhe informata për të lartpërmendurat, të përfshira në këtë klasë   
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(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; radio dore marrë-dhënëse; telefona portabël dhe 

mobil dhe pjesë të tyre, pjesë rezervë dhe pajisje e në veçanti mbajtës dhe këllëf; kabllo 

elektrike; priza elektrike; adapter elektrik; bateri; akumulatorë; pajisje mbushëse për 

akumulatorë për telefona mobil pa tela; kartela moduli të identitetit të abonuesit, gjithashtu 

për përdorim me telefona mobil dhe portabël; pllaka fytyrë për telefona mobilë; zile 

telefoni (që janë zilë të shkarkueshme); softuer për telefona mobil (aplikacione); incizime të 
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shkarkueshme të zërit, muzikës, imazheve dhe videove; lojëra ndërvepruese që luhen në 

kompjuter; aparate dhe makina fotokopjuese; bartës magnetik të të dhënave; disqe për 

incizim të tingujve; kompakt disqe; DVD dhe media tjera dixhitale për incizim; video 

shirita; incizues; pllejerë (luajtës) portabël të muzikës; mekanizma për aparate që vihen në 

lëvizje më anë të monedhave; regjistrues të të hollave; makina kalkulimi; sisteme për 

përpunimin e të dhënave; kompjuterë; programe dhe softuere kompjuterike; aparate 

shuarjen e zjarrit; makina automatike për shpërndarjen e parave; shpërndarës të biletave; 

kabina automatike për fotografim; bartës të të dhënave me programe të instaliar që lexohen 

nga makinat; publikime elektronike (të shkarkueshme); programe kompjuterike [softuer i 

shkarkueshëm]; softuer i lojërave kompjuterike; mbështetës për maus; aparate navigimi për 

automjete; veshje mbrojtëse [mburojë trupi]; syze mbrojtëse; maska mbrojtëse; helmeta 

mbrojtëse, në veçanti  për qëllime sporti; mburoja mbrojtëse, duke përfshirë mburoja për 

mbrojtjen e veshëve, trupit dhe fytyrës; syze; korniza syzesh; këllëfe dhe mbajtës për syze; 

syza dielli; syza sporti; kufje; aparate për frymëmarrje për zhytës; enë (kontejnerë) për 

qëllime të veçanta (kuti, këllëfe, kornizë) për aparate dhe instrumente të përfshira në këtë 

klasë; bova me dritë, shënjuese, jetë-shpëtuese dhe sinjalizuese; gjurmashkë të erës për 

tregimin e drejtimit të erës; bateri dhe akumulatorë elektrik; magnete; shenja ndriçuese; 

shenja ndriçuese të reklamave; byzylykë magnetikë (identifikim të koduar); tuba akustik; 

bashkues akustik; alarme (zërime) akustike; antenna; agjenda (elektronike); përforcues; 

tuba përforcimi; valvula përforcimi; makina përgjegjëse; kabinete për zmadhues zëri; 

kabllo; kartela magnetike të koduara; procesorë [njësi qëndrore të përpunimit]; çipa [qarqe 

të integruara]; programe kompjuterike operative të incizuara; pajisje anësorë kompjuterike; 

programe kompjuterike [programe] të incizuara; softuer kompjuterik i incizuar; media 

optike dhe magnetike të të dhënave; tabela njoftimi elektronike; pajisje manipulimi pa duar 

të telefonave; aparate me frekuenca të larta; kartela të qarqeve të integruara [kartela të 

mënçura]; qarqe të integruara; aparate ndërkomunikimi; kuti bashkimi [elektrike]; 

mbështjellëse bashkimi për kabllo elektrike; kompjuterë llaptopë; zmadhues zëri; shtylla 

për antena ajrore pa tela; mikroprocesorë; instrumente orientimi; kompjuterë fletore 

(notebook); radio pejgjerë; komplete të radiotelefonisë; zbulues të amplitudave, pranues; 

aparate satelitore orientimi; bartës incizimi të zërit; brez incizimi të zërit; drejtues të 

tingujve; linja të tingujve; aparate telefonike; pranues telefonik; transmetues telefoni; tela 

telefoni; aparate televizive; transmetues [telekomunikim]; komplete transmetimi 

[telekomunikimi]; kuti të video lojrave; video telefona; konektorë të telave [elektriciteti]; 

tela, elektrikë; maus kompjuteri; rafte dhe takëme fotografike; aparate kontrolli nga 

distanca; panele sinjalizuese, ndriçuese ose mekanike; video ekrana; stereoskopa; aparate 

stereoskopike; mbështjellës për telefona të mënçur (smartfona); këllëfa për smartfona, 

shkopa për vetë-fotografim [monopodë që mbahen me dorë]; syza të mënçura; mbushës për 

cigare elektronike; përcjellës të veprimtarive që vishen në trup   

38   Telekomunikimet; transmetimi i programve të radios dhe televisionit; informacion në 

lidhje me telekomunikimet; dërgimi i mesazheve; komunikimi përmes telefonit dhe 

telefonit celularë; transmetimi i mesazheve dhe fotografive përmes ndihmës kompjuterike; 

posta elektronike; ofrimi i dhomave të bisedave në internet; komunikimi përmes 

terminaleve kompjuterike; komunikimi përmes rrjeteve fibër optike; transmetimi në radio 

dhe television; komunikimi përmes telefonave celularë; shërbimet e tabelës bulletin 

elektronike [sherbimet e telekomunikimit]; shërbimet e telefonave mobil pa tela; ofrimi i 

lidhjeve telekomunikuese në rrjetin global kompjuterik; shërbime të drejtimin (routing) dhe 
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kryqësimit të telekomunikimeve; shërbimet e telekonferencave; ofrimi i qasjes së 

përdoruesve në rrjetin global kompjuterik; ofrimi i qasjes në baza të të dhënave; shërbimet 

e postës me zë; dhënja me qira e kohës së qasjes në rrjetet globale kompjuterike; agjencitë e 

lajmeve; shërbimet e njoftimit (paging) [radio, telefon ose përmes mjeteve të tjera të 

komunikimit]; dhënja me qira e pajisjeve të telekomunikimit; dhënja me qira e telefonave; 

transmetimi satelitor; shërbimet e telefonisë; shërbimet kabllore; ofrimi i kanaleve 

televizive për shërbimet e teleblerjes (teleshopping); transmetimi i videos sipas kërkesës   

41   Shërbime edukimi, mësimi, shkollimi, akademike (edukimi); shërbime për parqe 

rekreative dhe parqe për argëtim; ofrimi i trajnimeve, duke përfshirë trajnimin praktik 

(demonstrimin); shërbime argëtimi; prezentimi i kinemave; shërbime te klubeve (argëtimi 

apo edukimi); shërbime argëtimi; informata për argëtim; prezentimi i performancave të 

drejtpërdrejta (live); prezentimi në teatër; prezentimi i shfaqjeve të estradës; performanca 

muzikore; shërbime argëtimi nëpërmes radios, muzikës, kinemasë, televizionit; prezentimi i 

performancave të cirkusit; aktiviteteve kulturore dhe sportive; ekipeve garuese dhe 

sportive; në veqanti në sektorin e sportit me motorë; organizimi dhë paraqitja në skenë e 

garave sportive; shërbime për klube të natës dhe diskotekave; organizimi i panaireve dhe 

ekspozitave për qëllime kulturore, sportive dhe edukative; dhënia me qera e kasetave dhe 

videokasetave; CD-ROM dhe DVD, filmave dhe filmave kinematografik; dhënia me qera e 

aparatave kinematografike, ofrimi i hapsirave për kinema dhe filma teatral; ofrimi i 

objekteve për muze; dhënia me qera e seteve për radio dhe television; dhënia me qera e 

incizuesve të videokasetave; dhënia me qera e paisjeve audio; dhënia me qera e kamerave; 

dhënia me qera e aparateve për ndriqim për sete teatrale apo studio televizive; dhënia me 

qera e skenës për shfaqje; dhënia me qera e video kamerave; shkrimi i skriptave, përpos për 

qëllime reklamuese; dhënia me qera e paisjeve për lojëra dhe incizime të zërit; prodhimit 

kinematografik të filmave dhe prodhimit e video filmave; përpos filmave reklamues; video 

incizime; shërbime për editimin e filmave dhe mikrofilmave; shërbime për digjitalizimin e 

imazheve; shërbime për bibliotekë shetitëse; publikimi online i librave elekronik dhe 

zhurnaleve; publikime elektronike në ekran (desktop); ofrimi i publikimeve elektronike 

online; që nuk mund të shkarkohen; shërbime për raportimin e lajmeve; raportime 

fotografike; prodhimi i programeve dhe shfaqjeve në radio dhe television; ofrimi i 

hapsirave sportive; publikimi dhe shkrimi I teksteve, përpos teksteve publicitare; shërbime 

për lojëra që ofrohen online nga rrjetet kompjuterike; shërbime karaoke; shërbime për 

kompozimin dhe prodhimin e muzikës; shërbime të skicimit, përpos atyre për qëllime 

reklamuese; shërbime për trajnimin e kafshëve; shërbime për klube shëndetësore (trajnime 

fitnesi dhe shëndeti); shërbime biblotekare; organizimi i llotarive; shërbime për përkthyes 

gjuhësor; aranzhimi dhe drejtimi i seminareve, konferencave, simpoziumeve, punëtorive, 

kongreseve, kontesteve dhe koncerteve; informata rekreative; planifikimin e festave 

(zbavitje); shërbime të lojërave dhe bixhozit; shërbime fotografike; argëtim përmes radios; 

shërbime të incizimit ne studio dhe studio televizive; dhënia me qera e hapsirave sportive 

dhe objekteve si stadium; shërbime për titra; shkrimin e këngëve; shkrimin e skenareve   
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(511) 9   Publikime elektronike, gjegjësisht libra të shkarkueshëm nga zhanri i fiksionit dhe 

jo-fiksionit mbi tema të ndryshme, revista të shkarkueshme mbi tema të ndryshme, 

katalogje të shkarkueshme për tjerët e që ofrojnë një gamë të mallrave dhe doracakëve të 

shkarkueshme mbi informatat lidhur me bizneset dhe individët; softuer i shkarkueshëm në 

natyrën e aplikacioneve për telefonave mobil për përdorim në fushat e printimit, 

përmbajtjes dixhitale, reklamimit, dhe menazhim të zingjirit të furnizimit, gjegjësisht 

aplikacione mobile për krijimin dhe monitorimin e punëve të printimit përgjatë tërë zingjirit 

të furnizimit, dhe shikimin e publikimeve elektronike si revista dixhitale; softuer i 

shkarkueshëm në natyrën e e aplikacioneve mobile për përdorim në shërbime edukative on-

line dhe mobile, gjegjësisht ofrim të softuerit që është i qasshëm përmes një rrjeti 

kompjuterik mbarë botëror dhe përmes shkarkimit në paisje mobile pa tela për përdorim në 

ofrimin e kartelave elektronike ndërvepruese të mësimit lidhur me edukimin në shkencat 

fizike dhe shoqërore, gjuhët, matematikë dhe teknologji, artet dhe njerëzimi, biznesi, 

kontabiliteti, shkencat kompjuterike dhe shkrimi; seri të softuerëve edukativ për të 

ndihmuar studentët në përgatitje për teste; softuer edukativ për fëmijë; softuer komunikimi 

për lidhje me një uebfaqe që është e qasshme nga distanca e cila ofron mësime edukative 

dhe materiale edukative; sisteme kompjuteri harduerike dhe softuerike për monitorim nga 

distanca të kushteve të mjedisit dhe kontrollimin e pajisjeve brenda një ndërtese, objekti, 

terrene, apo hapësirë të caktuar; media dixhitale, gjegjësisht CD-ROM, dhe DVD që 

ofrojnë materiale edukative lidhur me edukimin dhe mësimet në fushën e matematikës, 

shkencave, studimeve shoqërore, gjuhës dhe letërsisë angleze; softuer i shkarkueshëm 

kompjuterik në re për luajtjen e lojërave edukative dhe udhëzime në fushen e matematikës, 

shkencave, studimeve shoqërore, gjuhës dhe letërsisë angleze, qasjen ndaj materialeve dhe 

veprimtarive edukative për përdorim në lidhje me mësimet e shkollës, edukimin dhe 

materialet që ndërlidhen me edukim, softuer kompjuterik për kontrollimin dhe dhënien e 

qasjes në dosje përmes uebfaqeve nga distanca; softuer kompjuterike për shkarkimin e 

dosjeve nga interneti dhe për shfaqjen e tyre në ekran të kompjuterit   

16   Reklamime të printuara dhe materiale marketingu për tjerët, gjegjësisht pjesë të 

gazetave, pjesë për shitje me pakicë, dhe qarkore reklamimi; referenca të printuara, 

manuale, kurse, materiale udhëzuese dhe mësimore, artikuj të shkruar, prospekte dhe 

fletëve të punës në fushën e matematikës, gjuhës angleze, letërsisë, shkencave, studimeve 

shoqërore dhe historisë; shkenca fizike dhe shoqërore, teknologji, arte dhe njerëzim, biznes 

dhe kontabilitet, shkenca kompjuterike, lexim, shkrim, mjekësi, nxhinieri, drejtësi, histori, 

shkenca kompjuterike, dhe gjuhë; Seri të librave edukativë mbi një spektër të gjerë të 

temave akademike dhe edukative; publikime të printuara, gjegjësisht gjegjësisht libra nga 

zhanri i fiksionit dhe jo-fiksionit mbi tema të ndryshme, revista mbi tema të ndryshme, 

katalogje për tjerët e që ofrojnë një gamë të mallrave dhe doracakëve mbi informatat lidhur 
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me bizneset dhe individët; libra edukativë që ofrojnë kurse studimi të vendosje së avancuar 

(AP) që shiten si komplete së bashku me qasje në uebfaqe përkatëse studimi; publikime, 

gjegjësisht, libra të printuar në kombinim me CD-ROM në fushat e veprave të artit pa 

pagesë për përdorim në dizajnim dhe hobi; seri të librave të burimeve të artit dhe dizajneve 

të zejeve; seri të librave me kartela mësimi në fusha të ndryshme akademike dhe edukative; 

seri të librave të punës për fëmijë dhe libra për ngjyrosje; seri të librave me burime të 

dizajnit grafik; seri të librave me modele të dizajneve të qëndisjes; seri të tabelave të 

printuara edukative që kanë të bëjnë me temat e ndryshme të drejtuara tek persona që 

dëshirojnë të rishikojnë konceptet e rëndësishme të atyre temave   

35   Menaxhim të biznesit dhe shërbime të konsultimit; menaxhim dhe përpilim të 

databazave të kompjuterizuara; shërbime reklamimi; shërbime marketingu; shërbime 

marketingu të biznesit; shërbime të menaxhimit të zingjirit furnizues; shërbime të 

menaxhimit të zingjirit furnizues në fushën e publikimeve të printuara dhe atyre dixhitale; 

shërbime të plotësimit të urdhërporosive; promovime të mallrave dhe shërbimeve të tjerëve; 

konsultime biznesi, gjegjësisht planifikim dhe menaxhim të rrjedhës së punës, dhe 

menaxhim të projekteve për qëllime biznesore; shërbime të menaxhimit të databazave 

kompjuterike, gjegjësisht ofrim të shërbimit të publikimit të databazave para-mediale që u 

mundëson konsumatorëve që në mnëyrë qendrore të menaxhojnë, bashkërëndojnë, ruajnë 

dhe segmentizojnë informatat e tyrë të kompanisë për të u vendosur në versione të 

ndryshme dhe unike në formate elektronike dhe të printuara; krijim të strategjive dhe 

koncepteve të marketingut; shkrim-kopjues/reklamues për reklamim; krijime të kampanjave 

promocionale për biznes; shpërndarje të materialeve reklamuese; konsultime të menaxhimit 

të biznesit lidhur me krijimin e materialeve të printuara dh dixhitale përdorimin e strategjisë 

bashkëpunuese; përgatitje të listave për dërgesa me postë; konsultime dhe shërbime të 

menaxhimit të biznesit, gjegjësisht menaxhim dhe administrim të funksioneve jo-

thelbësore, gjegjësisht dërgimeve me postë, dhe shërbimeve të informimit; menaxhim të 

logjistikës në fushën e dizajnimit dhe dërgimit me postë të katalogjeve në emër të 

bizneseve; shërbime të marketingut të dizajnimit kreativ; menaxhim dhe konsultim të 

marrëdhënieve me konsumatorët; shërbime të përpunimit të të dhënave; menaxhim të 

inventarit; shërbime të dhënies së punëve kompanive të jashtme; ofrues të shërbimeve të 

dhënies së punëvë jashtë kompanisë në fushat e operimit të biznesit dhe menaxhimit për 

operimin dhe asistimin në operimin e qendrës së shpërndarjes apo objekteve të magazinimit 

që përmbajnë dokumente të printuara dhe materiale reklamuese për tjerët; shërbime postare, 

gjegjësisht planifikim të postës, shërbime të klasifikimit dhe shpërndarjes për qëllime 

reklamimi; shërbime të menaxhimit të projekteve printuese tregtare apo të specializuara në 

ose jashtë vendndodhjes për tjerët; menaxhim të informatav të biznesit; menaxhim të 

bazave të të dhënave; shërbime biznesi, gjegjësisht shërbime ofrimit të të dhënieve punës 

jashtë kompanisë në fushën e operimit të biznesit për menaxhimin e objekteve të operimeve 

teknike së një magazine shpërndarëse; shërbime të menaxhimit të kthimit, gjegjësisht 

menaxhim të mallrave të kthyera nga konsumatorët; konsultime biznesi në fushat e 

menaxhimit dixhital të aseteve dhe menaxhimit të materialeve të printuara dhe ato 

elektronike; logjistikë e transportimit, gjegjësisht aranzhim të dërgimit të urdhërporosive 

për tjerët; konsultim të biznesit dhe shërbime menaxhimi në fushën e kontrollimit të 

inventarit dhe magazinimit; menaxhim të logjistikës dhe shërbime të përmbushjes së 

porosive në fushat e printimit, prinimit elektronik, dhe për mallra tjera; shërbime të 

menaxhimit të projekteve për qëllime biznesi në fushën e publikimit; shërbime të 
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kompjuterizuara dhe online për porositje në fushën e blerjes së materialeve të printuara dhe 

dixhitale drejtpërdrejtë nga një botues në sasi dhe formate sipas dëshirës së konsumatorit; 

shërbime të kompjuterizuara dhe online të shitjes me pakicë në fushën e blerjes së 

materialeve të printuara dhe dixhitale drejtpërdrejtë nga një botues në sasi dhe formate 

sipas dëshirës së konsumatorit; shërbime të kompjuterizuara dhe online të shitores me 

pakicë në fushën e shitblerjes së veprave të artit të printueshme dhe shkarkueshme pa 

pagesë shtesë dhe për përdorim në veprimtaritë e dizajnit dhe hobit   

38   Ofrime të qasjes në uebfaqe të internetit; transmetime elektronike të teksteve, fotove, 

ilustrimeve dhe diagrameve skematike   

39   Shërbime logjistike, gjegjësisht magazinim, transportim dhe dërgim të mallrave për 

tjerët dhe atë përmes ajrit, hekurudhës, anijeve apo kamionëve; transportim të mallrave; 

ruajtje të mallrave; bashkë-paletizim të produkteve dhe shërbime të bashkë-postimit për 

qëllime të transportimit, gjegjësisht lidhje dhe shpërndarje të postës tek zyra postare; artikuj 

paketimi sipas urdhërporosive dhe specifikimit të tjerëve   

40   Shërbime printimi; printim dixhital; printim sipas kërkesës dixhital të librave dhe 

dokumenteve tjera; printim fotografik; retushim fotografik; shërbim të libralidhjes për 

tjerët, gjegjësisht mbledhjen, palimin, kapjen, shpuarjen, prerjen, dhe lidhjen e materiale të 

printuara, fotokopjuara dhe të shkruara me makinë shkrimi; lëmuarje e letrës; shërbime të 

përfundimit dhe lëmuarjes së katalogjeve, gjegjësisht prodhim me porosi të katalogjeve të 

letrës duke përfshirë lidhjen, kapjen, personalizimin, veshjen, vendosjen e kartelave të 

brendshme për fryrje, kartela më pjesë dalëse, mbulesa të shumta, prerjen e pikave, 

mbështjelljen, vendosjen në thasë për katalogje; prodhim me porosi të publikimeve të 

printuara dhe prodhim me porosi të publikimeve elektronike, gjegjësisht printime dixhitale 

për publikime elektronike sipas porosive dhe specifikave të tjerëve; grumbullime të 

produkteve të printuara për tjerët; shërbime të gdhendjes së fotografive; shërbime të roto-

gdhendjes; shërbime të fotogravimit; shërbime të komponimit/bashkimit të fotografive; 

printim litografik; radhitje; publikime desktopit (tavolinë pune) për tjerët; dixhitalizim 

elektronik të librave   

41   Publikime elektronike online, gjegjësisht publikime ë publikimeve elektronike; 

publikime të publikimeve elektronike; publikime të teksteve, librave, revistave dhe 

materialeve tjera të printuara; desktop publikime për tjerët; konsultime botuese; shërbime të 

skenimit të fotografive; shërbime onlime të skenimit të fotografive që përdoren për qëllime 

të shikimit, rishikimit, dhe përpunimit të fotografive dixhitale; shërbime fotografike; 

përpunime të fotografive; përpunime të tekstit të shkruar; ofrime të versioneve elektronike 

të formateve të versioneve të printuara të revistave dhe publikimeve për tjerët; publikime 

elektronike të librave të bërë me porosi dhe për materiale online të trajnimit që 

automatikisht janë përgatitur dhe formatizuar për printim; shërbime edukative, gjegjësisht 

ofrime të kurseve online mbi mësimet në lidhje me librat edukativ mbi shkencat fizike dhe 

shoqërore, gjuhët, librat e matematikës dhe teknologjisë, librat mbi artin dhe njerëzimin, 

biznesin dhe kontabilitetin, dhe shkencat si dhe shkrimi kompjuterik   

42   Dizajnim dhe zhvillim të softuerit kompjuterik; zhvillime të uebfaqeve me porosi dhe 

formate tjera të futjes së dhënave që ofrojnë informata ashtu siç janë definuar nga 

përdoruesi; shërbime kompjuterike, gjegjësisht dizajnim dhe implementim të uebsajteve për 

tjerët; art grafik, shtrirje dhe dzajnim të printimit; konsulencë në fushën e arteve grafike; 

ofrime të një uebsajti që përfshinë teknologji që u jep përdoruesve të kompjuterit 

mundësinë që njëkohësisht të ngarkojnë, krijojnë, dhe përpunojnë dokumente, publikime të 
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printuara, online publikime, fotografi, dhe reklamime; konvertime të materiale të printuara 

në formate dixhitale; transferime të të dhënave të dokumenteve nga një format kompjuterik 

tek tjetri; konvertime të të dhënave apo dokumenteve nga media fizike në atë elektronike; 

konvertime të të dhënave apo dokumenteve nga media elektronike në atë fizike; ofrime të 

përdorimit të përkohshëm online të softuerit të pa-shkarkueshëm për të përshpejtuar 

proceset e prodhimit për media të printuara dhe elektronike duke u mundësuar përdoruesve 

të shumëfishtë në lokacione të ndryshme qasje të shpejtë, të sigurtë dhe të lehtë për të 

shikuar, përcjellur, menaxhuar, nxjerrë, ndarë, manipuluar, përpunuar dhe rishikuar 

përmbajtjen dixhitale që përfshinë fotografi, vizatime konceptuale, reklamime, kopje dhe 

faqe nga një rrjet botëror kompjuterik; ofrime të përdorimit të përkohshëm online të 

softuerit të pa-shkarkueshëm për të përshpejtuar proceset e prodhimit për media të printuara 

dhe elektronike duke u mundësuar përdoruesve të shumëfishtë në lokacione të ndryshme 

qasje të shpejtë, të sigurtë dhe të lehtë për të shikuar, përcjellur, menaxhuar, nxjerrë, ndarë, 

manipuluar, përpunuar dhe rishikuar orare, informata kontakti, statuse të punës, dhe plan 

projekte lidhur me prodhimin e arteve grafike që përfshinë fotografi, vizatime konceptuale, 

reklamime, kopje dhe faqe për përdorues të shërbimeve të prodhimit të arteve grafike 

përmes një rrjeti botëror kompjuterik; ofrime të përdorimit të përkohshëm të softuerit të pa-

shkarkueshëm përmes një rrjeti kompjuterik botëror i cili shfaqë në rrjedhje dhe organizon 

procesin e dizajnimit dhe bashkëpunimit të prodhimit të katalogjeve dhe pjesëve për shitje 

me pakicë;  

ofrime të përdorimit të përkohshëm të softuerit të pa-shkarkueshëm përmes një rrjeti 

kompjuterik botëror për konsumatorët që rrjedhin dhe ogranizojnë procesin e dizajnimit, 

ruajtjes së dizajneve të vjetra, të dhënave për urdhërporosi, përcjelljen e punës, dhe 

proceseve bashkëpunuese për prodhimin e grafikës;  ofrime të përdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pa-shkarkueshëm përmes një rrjeti kompjuterik botëror për të automatizuar 

shtrirjen dhe përbërjen e katalogjeve të struktuar dhe pa-strukturuar, qarkoreve, dhe 

pamfletave që shfaqin me rrjedhje fotografi, tekste, dhe të dhëna çmimesh nga serverët e 

përmbajtjeve në shabllonë kryesorë; ofrime të përdorimit të përkohshëm online të softuerit 

të pa-shkarkueshëm për përdorues në lokacione të ndryshme gjeografike që mundëson 

fotografitë me ngjyra të përcillen dhe shikohen për qëllime të bërjës së përmirësimeve të 

përbashkëta dhe komentime mbi ato fotografi në kohë reale dhe përmes një rrjeti 

kompjuterik botëror; ofrime të përdorimit të përkohshëm online të softuerit të pa-

shkarkueshëm për përdorues të shumtë në lokacione të ndryshme gjeografike që mundëson 

që përmbajtja elektronike duke përfshirë fotografitë me ngjyra, faqet, vizatimet konceptuale 

dhe teksti i shkruar të përcillet dhe shikohet për qëllime të përmirësimit, ndarjes dhe 

përpunimit të përmbajtjes në kohë reale dhe me mjete/qëllime për përcjelljen dhe shikimin 

e përmbajtjes së tillë në reproduksione shumë të sakta me ngjyra përmes një rrjeti 

kompjuterik botëror; dizajnime të uebsajteve për tjerët; ofrime të përdorimit të përkohshëm 

online të softuerit të pa-shkarkueshëm për krijimin e librave me porosi për edukatorë dhe 

kompani profesionale botuese; ofrime të përdorimit të përkohshëm të softuerit të pa-

shkarkueshëm përmes një rrjeti kompjuterik botëror për konvertimin e dokumenteve 

elektronike vetë-lëvizëse në dosje që simulojnë rrotullimin e animuar të faqeve dhe që jep 

pamjen vizuale  të leximit të librit përderisa shikohen faqe të shumëfishta dhe ofron 

reklamim të shtuar ngjitur me to, orientim të lehtë brenda dokumentit, dhe raporte që 

ofrojnë detaje mbi veprimtaritë e përdoruesit; shërbime të ilustrimit grafik për tjerët; ofrime 

të përdorimit të përkohshëm të softuerit të pa-shkarkueshëm përmes një rrjeti kompjuterik 
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botëror për porositjen, personalizimin, drejtimin, mbrojtjen dhe përcjelljen e përmbajtjes së 

printuar dhe dixhitale; duplifikim të të dhënave të mediave dhe informatave dixhitale; 

dizajnime me porosi të katalogjeve bazuar në të dhënat e ofruara nga konsumatori; dizajnim 

dhe zhvillim të databazave kompjuterike; shërbime të analizimit të shitjeve, gjegjësisht 

ofrim të një uebsajti ndërveprues që përfshinë teknologji që ju ofron përdoruesve 

mundësinë për të përcjellur blerjen dhe përdorimin e konsumatorëve të përmbajtjes 

dixhitale; ofrim online të aplikacionit softuerik të pa-shkarkueshëm me bazë në internet që 

mundëson klientëve botues që të menaxhojnë ciklet botuese dhe transmetimin e të dhënave; 

ruajtje elektronike të të dhënave; ruajtje elektronike të të dhënave për qasje në shitësit e 

katalogjeve; mjete me bazë rrjet internet për monitorimin e tregut të botimit dixhital dhe 

inteligjencën e biznesit për të përcjellur përputhshmërinë, ndikimin dhe angazhimin dhe 

shikimin e ciklit jetësor të titujve dixhital nga konsumimi, shpërndarja dhe kanalizimi i 

veprimit; zgjidhje për përmbushjen e kërkesave drejtpërdrejtë tek konsumatori për 

përmbajtjen dixhitale më bazë në re; platforma për promovimin e titujve, markëting, 

inspektim; shërbime hosting (ruajtjes) të përmbajtjes dixhitale për tjerët për dërgim 

elektronik përmes internetit;  shërbime hosting (ruajtje) të përmbajtjes dixhitale të rjerëve 

për dërgim elektronik përmes internetit; ofrim online të softuerit të pa-shkarkueshëm për 

përdorim në krijimin e librave dhe botimeve sipas porosive; shërbime të softuerit si shërbim 

(SaaS) që përfshinë softuer në fushën e botimit dixhital, për përdorim në minimalizimin e 

ndërlikueshmërisë së botimit dixhital përmes një platforme e cila mundëson transformimin, 

kontrollimin, optimizimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes dixhitale; shërbime të softuerit si 

shërbim (SaaS) që përfshinë softuer i cili u mundëson konsumatorëve që të përmbushjen e 

përmbajtjes së librave elektronik (e-libra) në pajisje dhe aplikacionve të ndryshme leximi 

për të cilat atyre u është dhënë qasja nga domenet publike, botuesit apo shitësit; shërbime të 

softuerit si shërbim (SaaS) që përfshinë softuer në fushën e botimit dixhital, që mundëson 

shfaqjen e versioneve elektronike të publikimee dhe revistave 
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(151)  25/04/2017 
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(210)  KS/M/ 2016/219 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53, 71 

000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates"  Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  FENIX NEO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   
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(111)  20486 

(151)  25/04/2017 

(181)  08/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/220 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53, 71 

000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  ENTEROFURYL STOP 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  20020 

(151)  08/02/2017 

(181)  11/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/246 

(732)  “Kalaja Epox” Shpk  Rr. S.Zeneli, 

Bll.4/2, Hy.2, Nr. 45 10000 Prishtinë, KS 
 

(540)  Kalaja Epox 

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimit. Punimi (instalimi) i dyshemeve    

42    Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime e dizajn i lidhur me to;  analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik. Analiza të materialeve ndërtimore 

 

   

 

(111)  20460 

(151)  19/04/2017 

(181)  11/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/248 

(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/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  İLKO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente për qëllime njerzore dhe veterinere, produkte kimike dhe elemente 

për qellime medicinale 
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(111)  20503 

(151)  28/04/2017 

(181)  05/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/632 

(591)  E kaltër dhe e bardhë 

(732)  "BELUX AA"  Vëllëzërit Fazliu, Nr. 

124, 10000 Prishtinë, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Diodat emetuese të ndriçimit; dioda ndriçuese, po ashtu organike, dioda emetuese 

te ndriçimit me priza ,dioda lazerike, posaçërisht dioda të efektshme lazerike, përçues 

optikë, lidhëse optike (optokaplerë), senzorë optikë, barriera fotoelektrikë, pajisje për 

teknologjitë ekranizuese në ndërlidhje me diodat që emitojnë dritë (po ashtu organike); 

aparate elektronike para-ndezëse për ndriçim, aparate ndezëse për aparatet ndriçuese, 

starterë elektronikë për llamba dhe instalime ndriçuese; pjesë të gjitha artikujve të 

sipërpërmendura të përfshira në këtë klasë   

11   Pajisje ndriçuese veçanërisht llambat elektrike dhe ndriçues elektrik; module llambash 

me dioda ndriçuese (respektivisht dioda që emitojnë dritë, po ashtu organike, module të 

pajisura me funksione llambash), posaçërisht për funksione ndriçuese dhe sinjalizuese, 

aparate rrezatuese dhe aparate ndriçuese për përdorim kozmetik, llamba inkandeshente, 

llamba elektrike, llambat hark, llamba halogjene inkandeshente, tuba fluoreshente, tuba me 

dioda ndriçuese (respektivisht dioda që emitojnë dritë) , llamba shkarkimi, llamba për 

rrezatim specifik, posaçërisht gjeneratorë të rrezatimit infra të kuq, solariume shtëpiake, 

llamba për solariume, llamba metalike-avulluese, llamba halogjenë ultravjollce, llamba 

ultravjollce për përdorim teknik, llamba me vaj, llamba me gaz, llamba për rrugë, llamba 

akumuluese, llamba standarde, llamba të gjitha llojesh, po ashtu për teknologjinë e 

transportit dhe për automjete, si dhe për qëllime dekorative;  pjesë për të gjithë artikujt të 

sipërpërmendura të përfshira në këtë klasë   

37   Instalimi, montimi, riparimi, mirëmbajtjen e pajisjeve, aparateve dhe   instalimeve për 

ndriçim, në veçanti ato të përmendura në klasat 09, dhe 11   

 

 

 

(111)  20502 

(151)  27/04/2017 

(181)  05/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/633 

(732)  "BELUX AA"  Vëllëzërit Fazliu, Nr. 

124, 10000 Prishtinë, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 

(540)  BELUX 
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(511) 9   Diodat emetuese të ndriçimit; dioda ndriçuese, po ashtu organike, dioda emetuese 

te ndriçimit me priza ,dioda lazerike, posaçërisht dioda të efektshme lazerike, përçues 

optikë, lidhëse optike (optokaplerë), senzorë optikë, barriera fotoelektrikë, pajisje për 

teknologjitë ekranizuese në ndërlidhje me diodat që emitojnë dritë (po ashtu organike); 

aparate elektronike para-ndezëse për ndriçim, aparate ndezëse për aparatet ndriçuese, 

starterë elektronikë për llamba dhe instalime ndriçuese; pjesë të gjitha artikujve të 

sipërpërmendura të përfshira në këtë klasë   

11   Pajisje ndriçuese veçanërisht llambat elektrike dhe ndriçues elektrik; module llambash 

me dioda ndriçuese (respektivisht dioda që emitojnë dritë, po ashtu organike, module të 

pajisura me funksione llambash), posaçërisht për funksione ndriçuese dhe sinjalizuese, 

aparate rrezatuese dhe aparate ndriçuese për përdorim kozmetik, llamba inkandeshente, 

llamba elektrike, llambat hark, llamba halogjene inkandeshente, tuba fluoreshente, tuba me 

dioda ndriçuese (respektivisht dioda që emitojnë dritë) , llamba shkarkimi, llamba për 

rrezatim specifik, posaçërisht gjeneratorë të rrezatimit infra të kuq, solariume shtëpiake, 

llamba për solariume, llamba metalike-avulluese, llamba halogjenë ultravjollce, llamba 

ultravjollce për përdorim teknik, llamba me vaj, llamba me gaz, llamba për rrugë, llamba 

akumuluese, llamba standarde, llamba të gjitha llojesh, po ashtu për teknologjinë e 

transportit dhe për automjete, si dhe për qëllime dekorative;  pjesë për të gjithë artikujt të 

sipërpërmendura të përfshira në këtë klasë   

37   Instalimi, montimi, riparimi, mirëmbajtjen e pajisjeve, aparateve dhe   instalimeve për 

ndriçim, në veçanti ato të përmendura në klasat 09, dhe 11   

 

 

 

(111)  20497 

(151)  27/04/2017 

(181)  07/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/897 

(732)  "Luli" Sh.P.K Rruga: Rugaova 

Prishtinë, Kosovë (Magjistralja Prishtinë-

Shkup KM 4), KS 

(740)  Lulzim Beqiri Rruga: Rugaova 

Prishtinë, Kosovë (Magjistralja Prishtinë-

Shkup KM 4) 
 

 
 

(540)  CITY GRILL Restaurant 

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm; Kafene; 

Restorante; Restorante me vetë-shërbim; Restorante (Vetë-shërbim); Rezervime 

(Akomodim i përkohshëm); Rezervime akomodimi (Të përkohshme); Lokale; Bare me 

ushqim.    
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(111)  20496 

(151)  27/04/2017 

(181)  07/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/898 

(732)  "Luli" Sh.P.K 

 Rruga: Rugaova Prishtinë, Kosovë 

(Magjistralja Prishtinë-Shkup KM 4), KS 

(740)  Lulzim Beqiri Rruga: Rugaova 

Prishtinë, Kosovë (Magjistralja Prishtinë-

Shkup KM 4) 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm; Kafene; 

Restorante; Restorante me vetë-shërbim; Restorante (Vetë-shërbim); Rezervime 

(Akomodim i përkohshëm); Rezervime akomodimi (Të përkohshme); Lokale; Bare me 

ushqim.    

 

 

 

(111)  20377 

(151)  17/03/2017 

(181)  18/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1077 

(591)  E bardhe,e kaltert,e arit 

(732)  Art Construction LLC FATON 

SINANI Lagjja Mati 1, Rr. Muahrrem Fejza 

10000 Prishtine, KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metale te zakonshme dhe aliazhet e tyre,materialet e ndertimit prej metali, 

ndertime te transportueshem prej metali, material prej metali per trase hekurudhore,kabell 

jo elektrike dhe tela prej metali te zakonshem , hekurishte,copera prej metali te madhsive te 

ndryshme.    

19   Materiale ndertimi-jometalike,tuba te forta jometalike per ndertim, sere,katran dhe 

bitum,ndertime te transportueshme jometalike,monumente jo orej metali.   

37   Konstruksione ndertimi, riparime,sherbime instalimi.   

 

 

 

(111)  20378 

(151)  17/03/2017 

(181)  18/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1078 

(732)  Art Construction LLC FATON 

SINANI Lagjja Mati 1, Rr. Muahrrem Fejza 

10000 Prishtine, KS 

 

(540)  ART CONSTRUCTION 
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(511) 6   Materiale te zakonshme dhe aliazhet e tuyre,materialet e materialet e ndertimi prej 

metali per trase hekurudhore,kabul joelektrike dhe tela prej metali te zakonshem,hekurishte 

copa te vogla prej metali, tuba prej metali te madhsive te ndryshme, kasaforta,minerale.   

19   Materiale ndertimi-jometalike,tuba te forta jometalike per ndertim,sere,katran dhe 

bitum,ndertime te transportueshme jometalike,monumente, jo metalike.   

37   Konstruksione ndertimi,riparime,  sherbime instalimi.   

 

 

 

(111)  20446 

(151)  29/03/2017 

(181)  16/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1448 

(591)  E kuqe; e kalter ngjyre qielli; e kalter; 

e bardhe 

(732)  Savatours Sh.pk. Rr.Rexhep Luci 

18/1, Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për 

shërbime të telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim 

afarist; demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing    

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë   

 

 

 

(111)  20447 

(151)  29/03/2017 

(181)  16/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1449 

(732)  Savatours Sh.pk. Rr.Rexhep Luci 

18/1, Prishtine, KS 

 
 

(540)  SAVATOURS 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për 

shërbime të telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim 

afarist; demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 
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agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing    

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë   

 

 

 

(111)  20455 

(151)  30/03/2017 

(181)  16/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1450 

(591)  E kuqe; e kalter boje qielli; e kalter; e 

bardhe 

(732)  Savatours Sh.pk. Rr.Rexhep Luci 

18/1, Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për 

shërbime të telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim 

afarist; demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing    

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë   

 

 

(111)  20504 

(151)  28/04/2017 

(181)  17/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1457 

(732)  N.T.P.“GLLAREVA” Fshati Gllarevë, 

32000 Klinë, KS 

 
 

(540)  GLLAREVA 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e 

papërpunuara prej plastike; plehrat organikë; përzierjet për shuarjen e 

zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat kimike për 

konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit 

industrialë   

2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e 

drurit; ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; 

metalet në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe 

artistë.   

4   Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim 
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5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për 

qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet 

për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë 

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

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

te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet   

7   Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç 

mjeteve tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim 

dhe transmision; pajisjet bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; 

inkubatorët e vezëve   

8   Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, 

brisqet e rojës 

 9   Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin, 

transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 

llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

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

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për 

qepje   

11   Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit   

13   Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët   

14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)   

15   Instrumentet muzikore   

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 
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17   Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe 

çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, 

takëmet dhe shalat   

19   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; 

monumentet jo metalike   

20   Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

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

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, 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   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   

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

26   Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale   

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   

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   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta 
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32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

38   Telekomunikacione   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

40   Trajtimi i materialeve   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

45    Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

   

 

(111)  20505 

(151)  28/04/2017 

(181)  17/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1458 

(732)  N.T.P.“GLLAREVA” Fshati Gllarevë, 

32000 Klinë, KS 

 
 

(540)  777 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; miell palme; kafe artificiale; pije me bazë kafe; 

pije me bazë çokollatë; pije me bazë çaj; infuzione bimore, jo mjeksore; miell; përgatitje 

prej drithërave, bukë; brumra; produkte ëmbëltoreje; çokollatë; erëza; akull të ngrënshëm; 

musli; kallëpë musli dhe drithërash; ushqim i lehtë me bazë drithëra; kallëpë me kalori të 

zvogluara; peksimadhe; ushqim i lehtë me bazë orizin; mjaltë, melasë; puding me qumësht 

për ushqim; ushqime dietike, jo për qëllime mjeksore, me bazë karbohidrate, fibra, me 

shtim të vitaminave, mineraleve, elementëve që lënë gjurmë, ose vetëm ose në kombinim, 

derisa përmbahen në klasën 30; bonbone; sheqerka [bonbone]; çamçakëza, jo për qëllime 

mjeksore; alga deti [kondiment]; glikanco; aromatizuesa, përjashtuar vajrat esencialë, për 

pije; aromatizuesa, përjashtuar vajrat esencialë; miell gruri; aromatizuesa, përjashtuar vajrat 

esencialë, për kekra; pluhur për ardhje buke; uthull e lehtë; agjentë për trashje të gjërave 
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ushqimore të gatimit; agjentë lidhës për akullore [akuj të ngrënshëm]; pandëspanjë; ushqim 

me fasule; kulaç; bukë pa maja; sanduiç; biskota petit-beurre; hamburger me djath 

[sanduiçe]; çatni [kondtimente]; kus-kus [bollgur]; mish me erëza (erëza); krem karamel; 

ëmbëlsira, që konsistojnë kryesisht në brum; akullore; çaj i ftohtë; ëmbëlsira me kikirik; 

esenca për ushqime, me përjashtim të esencave eterike dhe vajrave esenciale; uthull; fidhe 

[peta]; ushqime të parapërgatitura me përmbajtje mielli; zbutës mishi, për qëllime 

shtëpiake; krem sheqeri (ëmbëlsira); salcë me fruta; qumësht blete për konsum njerëzor, jo 

për qëllime mjekësore; xhelatinë frutash (ëmbëlsira); bollgur misri (për gatim); lëvore elbi; 

miell elbi; elb i grimcuar; pije me bazë çajin; peta të skuqura [produkte prej drithi]; ushqim 

i lehtë me bazë drithin; kondimente; karafil [erëz]; glukozë për qëllime gatimi; gluten për 

ushqim; bollgur; bollgur për ushqim njerëzor; tërshërë e grimcuar; tërshërë me leskër; miell 

tërshëre; lëvore tërshëre; hamburger [sanduiçe]; maja në formë pilule, jo për përdorim 

mjekësor; xhenxhefil [erëz]; kos i ngrirë [akull për ëmbëlsira]; kafe artificiale; përgatitje 

bimore për përdorim si zëvendësues kafeje; aromatizues kafeje; prodhime prej kakaoje; pije 

me bazë kakao; bonbone për ushqime; karamele [ëmbëlsira]; miell patate për ushqim; 

biskota; keçap [salcë]; pasta të vogla; kripë gjelle; ëmbëlsira; biskota të thata; kekra; 

barishte kopshti, të ruajtura [erëza]; pluhur keku; brumë keku; dekoracione të ngrënshme 

për kekra; akull për freskim; shafran për ushqim; liker (për ëmbëlsira); shkop me liker 

(ëmbëlsira); kek me xhenxhefill; misër, i bluar; misër, i pjekur; leskëra misri; bollgur i 

bluar; miell misri; ushqim prej misri; makarona; makarona (brum); maltozë; malt për 

konsum njerezor; biskota malti; ekstrakte të maltit për ushqim; sheqer malti; bajame të 

ëmbla; marzipan; brum bajame; majonezë; ujë deti për gatim; miell për ushqim; ushqime të 

miellëzuara; melasë për ushqim; pije prej kafeje me qumësht; pije prej kakaoje me 

qumësht; pije prej çokollate me qumësht; produkte me miell të bluar; arrëmyshk; musli; 

ushqime me bazë tërshëre; piper i zi; ushqime të miellëzuara [peta]; bukë e thërrmuar; 

byrek; pâtés en croûte (përzierje e gatuar e mishit të grirë dhe dhjamit të grirë bërë si pastë); 

pilula (të ëmbla); pesto (salcë); ëmbëlsirë petit four; petulla; piper; kek me xhenxhefill; 

nenexhik për ëmbëlsira; karamele me mente; pite; piperna [erëza]; pica; kokoshka; propolis 

[ngjitës bletësh] për konsum njerëzor; pudingje; kokoshka; kulaç; ravioli; kekra me oriz; 

ushqim i lehtë me bazë orizin; mëlmesë [erëza]; akull, natyral ose artificial; kafe e 

papjekur; shafran [erëza]; përgatitje për mpiksjen e kremit të qumështit të rrahur; salcë për 

sallatë; sanduiçë; salca [kondimente]; maja; piper Xhamajkjan; kripë nga fara selinoje; 

bukë të vogla të rrumbullakta; mustard; miell mustarde; brum bathë soje [kondiment]; miell 

soje; salcë soje; sherbete [akull]; garnitura [kondimente] spageti; pluhur për akullore; sodë 

buke [bikarbonat i sodës për qëllime gatimi]; niseshte ushqimi; sushi; ëmbëltues natyral; 

tabbouleh (pjate vegjetariane Leventiane); takou (pjatë tradicionale meksikane); miell 

tapioke për ushqim; fermentuesa për brumëra; brumëra; salcë domateje; torta; tortila; 

glukozë për qëllime gatimi; vanilje [aromatizues]; vanillin [zëvendësues vanilje]; vafera; 

krem tartari për qëllime gatimi; gatime të mbështjellë me peta [sanduiçe]; materiale që 

lidhin sallamin; erëza; përgatitje aromatike për ushqim; çikore [zëvendësues kafeje]; 

kanellë [erëz]; kek me arra dhe bajame; ëmbëlsira për zbukurim të pemëve të 

Krishtlindjeve; fruta të veshur me çokollatë, të veshur me sheqer ose të sheqerosura   

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, fasule të fresketa; lule dhe bimë natyrore; 

artikuj ushqimorë për kafshët; malt   
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(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, lëndë plastike të papërpunuara; 

plehra organike; përbërje për fikjen e zjarrit; preparate për zbutje dhe lidhje; lëndë kimike 

për ruajtjen e mallrave ushqimore; lëndë rregjëse; ngjitës që përdoren në industri; preparate 

ngjitje dhe kalitje; përzierjet ngurtësuese; përzierjet për ngadalësimin dhe shpejtimin e 

ngurtesuesve; preparatet ndaluese, përzierjet për lagështit e dyshemesë ; llaç dhe përzierjet 

nga llaçi, agjentet shkumues; substancat për trajtimin e sipërfaqeve, përkatësisht tretësit 

parafine, tretësit akryll, substancat përzierëse mbrojtëse; preparate zbardhuese (çngjyrues) 

për qëllime industriale; çimento, preparate hidroizolimi, përveç ngjyrave   

2   Bojëra, verniqe, llaç; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; ngjyrues; 

acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët   

17   Materialet izolues, materiale jopërçuese për ruajtjen e nxehtësisë, panele stiropori për 

izolimin e kulmeve, izolues muri, izolues tavani, izolues dyshemeje, izolues akustik , 

izolues  bodrumi; shirita dhe fasho izolues, izolues suvatimi; mbulesa asbesti; pëlhurë 

asbesti; skorje prej leshi (izolues); filma kundër shkëlqimit për dritare (filma të errësuar); 

filma dhe filma për pellgje, plastikë; materiale për paketim; tuba fleksibël, jo prej metali   

19   Materialet ndërtimore (jo nga metali), agjentët lidhës hidraulikë, çimento, çimento 

magaziniumi. çimento për furrat e shkrirjes ;  materialet për ndërtimin e mureve (jo nga 

metali), bramc për inxhenieringu strukturor dhe civil, blloqe jo te përforcuar dhe shtylla te 

përforcuar dhe panele ndërtimore nga betoni i ajrosur, betoni normal betoni poroz, betoni 

ne forme shkume apo guri gëlqeror, panele ndërtimore te formatit te madh, sidomos nga 

guri gëlqeror, tullat, pllakat e tullave, blloqe betoni i zbrazet, tjegulla çatie (jo nga metali), 

karton mbulimi te çatise, kalldrëm, materiale për ndërtimin e rrugëve, çimento, gjips, rërë, 

beton me peshe te lehte, beton i thate, produkte për suvatimin e sipërfaqeve te ndërtesave, 

sidomos llaçi, llaçi ngjitës, llaçi i brendshëm. llaçi i jashtëm, llaçi riparues, llaçi normal dhe 

llaçi i holle, produktet e lartcekura kryesisht me një baze gëlqerore, çimento apo gjipsi, me 

apo pa përzierje plastike: llaç i thate, llaç i veshjes se murit, beton i thate, master i lëngët i 

dyshemesë, elemente te mastarit te dyshemesë, komponentë te parafabrikuara (jo nga 

metali) për ngritje te ndërtesave, mureve dhe tavaneve; komponentë te parafabrikuara nga 

betoni, guri gëlqeror apo pllake llaçi me fije, vegla (jo nga metali) për ngritjen e ndërtesave, 

mureve dhe tavaneve, arkitra (jo nga metali), lëvozhgë ne formën e shkronjës U (jo nga 

metali). blloqet për shirita lëvizës, gurë për priza elektrik, pllakat ndërtimore te gurit 

gëlqeror (jo nga metali) për qëllime te ndërtimtarisë, material për nivelizimin e dyshemeve 

nga gazi betonik, pllaka te llaçit me fibra, sidomos për ndërtimin e interierit; pllake llaçi 

dhe pllake gjipsi, elemente te tavanit te bërë nga këto pjese te lëvizshme, sidomos nga 
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pllaka e llaçit me fibra, pllakat e transmisionit dhe rripat mbështetëse te transmisionit për 

qëllime te inxhinierisë strukturore. tjegullat (jo nga metali) për qëllime ndërtimore;  

elemente ndërtimore te betonit te përforcuar dhe ndërtesa te lëvizshme te parafabrikuara. 

sidomos garazha te lëvizshme, dhoma pritjeje, vendet për hedhje te mbeturinave, shtëpi te 

lëvizshme te parafabrikuara, ndërtesat e lartcekura dhe shtëpitë e bëra sidomos nga betoni 

dhe plastika e përforcuar, oxhaqet (e parafabrikuara) dhe pjese te saj (asnjëra nga metali);  

elemente te tavanit, pjese te lëvizshme (jo nga metali), sidomos nga plastika. shtëpi te 

transportueshme, shtëpi te parafabrikuara te lëvizshme, materiale ndërtimore (jo nga metali) 

për shtëpi dhe shtëpi te parafabrikuara; pllaka për mbrojtje ndaj zjarrit (jo nga metali); 

panele për shtrirje te tuneleve (jo nga metali), panele të ndërtimit, panele të lehta të 

ndërtimit, përkatësisht panele te lehta ndërtimi shumështresore dhe panele te lehta  ndërtimi 

nga druri-leshi; ; materiale të lehta stiropori për ndërtimin e rrugëve dhe punime tokësore 

(jo nga metali); sistemet e themelit (jo prej metali); dysheme me pllaka (jo prej metali); 

pllaka zjarrduruese (jo nga metali), komponentë ndërtimore te parafabrikuara (si është 

përfshirë ne klasën 19) te bëra nga kombinimi me komponentët e lartcekura, gypa për 

ajrosje (jo nga metali) dhe komponentë ndërlidhëse (jo nga metali) për montimin e tyre; 

sisteme rinovimi për suvatimin e  fasadave; tabela; dritare dhe dyert; tuba për ndërtimin; 

asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme; të gjitha mallrat e sipërpërmendur jo 

prej metali   

37   Konstruksione ndërtimi; riparimi; shërbime instalimi.   
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(511) 1   Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, lëndë plastike të papërpunuara; 

plehra organike; përbërje për fikjen e zjarrit; preparate për zbutje dhe lidhje; lëndë kimike 

për ruajtjen e mallrave ushqimore; lëndë rregjëse; ngjitës që përdoren në industri; preparate 

ngjitje dhe kalitje; përzierjet ngurtësuese; përzierjet për ngadalësimin dhe shpejtimin e 

ngurtesuesve; preparatet ndaluese, përzierjet për lagështit e dyshemesë ; llaç dhe përzierjet 

nga llaçi, agjentet shkumues; substancat për trajtimin e sipërfaqeve, përkatësisht tretësit 

parafine, tretësit akryll, substancat përzierëse mbrojtëse; preparate zbardhuese (çngjyrues) 

për qëllime industriale; çimento, preparate hidroizolimi, përveç ngjyrave   

2   Bojëra, verniqe, llaç; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; ngjyrues; 

acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët   

17   Materialet izolues, materiale jopërçuese për ruajtjen e nxehtësisë, panele stiropori për 

izolimin e kulmeve, izolues muri, izolues tavani, izolues dyshemeje, izolues akustik , 

izolues  bodrumi; shirita dhe fasho izolues, izolues suvatimi; mbulesa asbesti; pëlhurë 

asbesti; skorje prej leshi (izolues); filma kundër shkëlqimit për dritare (filma të errësuar); 

filma dhe filma për pellgje, plastikë; materiale për paketim; tuba fleksibël, jo prej metali   
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19   Materialet ndërtimore (jo nga metali), agjentët lidhës hidraulikë, çimento, çimento 

magaziniumi. çimento për furrat e shkrirjes ;  materialet për ndërtimin e mureve (jo nga 

metali), bramc për inxhenieringu strukturor dhe civil, blloqe jo te përforcuar dhe shtylla te 

përforcuar dhe panele ndërtimore nga betoni i ajrosur, betoni normal betoni poroz, betoni 

ne forme shkume apo guri gëlqeror, panele ndërtimore te formatit te madh, sidomos nga 

guri gëlqeror, tullat, pllakat e tullave, blloqe betoni i zbrazet, tjegulla çatie (jo nga metali), 

karton mbulimi te çatise, kalldrëm, materiale për ndërtimin e rrugëve, çimento, gjips, rërë, 

beton me peshe te lehte, beton i thate, produkte për suvatimin e sipërfaqeve te ndërtesave, 

sidomos llaçi, llaçi ngjitës, llaçi i brendshëm. llaçi i jashtëm, llaçi riparues, llaçi normal dhe 

llaçi i holle, produktet e lartcekura kryesisht me një baze gëlqerore, çimento apo gjipsi, me 

apo pa përzierje plastike: llaç i thate, llaç i veshjes se murit, beton i thate, master i lëngët i 

dyshemesë, elemente te mastarit te dyshemesë, komponentë te parafabrikuara (jo nga 

metali) për ngritje te ndërtesave, mureve dhe tavaneve; komponentë te parafabrikuara nga 

betoni, guri gëlqeror apo pllake llaçi me fije, vegla (jo nga metali) për ngritjen e ndërtesave, 

mureve dhe tavaneve, arkitra (jo nga metali), lëvozhgë ne formën e shkronjës U (jo nga 

metali). blloqet për shirita lëvizës, gurë për priza elektrik, pllakat ndërtimore te gurit 

gëlqeror (jo nga metali) për qëllime te ndërtimtarisë, material për nivelizimin e dyshemeve 

nga gazi betonik, pllaka te llaçit me fibra, sidomos për ndërtimin e interierit; pllake llaçi 

dhe pllake gjipsi, elemente te tavanit te bërë nga këto pjese te lëvizshme, sidomos nga 

pllaka e llaçit me fibra, pllakat e transmisionit dhe rripat mbështetëse te transmisionit për 

qëllime te inxhinierisë strukturore. tjegullat (jo nga metali) për qëllime ndërtimore; 

elemente ndërtimore te betonit te përforcuar dhe ndërtesa te lëvizshme te parafabrikuara. 

sidomos garazha te lëvizshme, dhoma pritjeje, vendet për hedhje te mbeturinave, shtëpi te 

lëvizshme te parafabrikuara, ndërtesat e lartcekura dhe shtëpitë e bëra sidomos nga betoni 

dhe plastika e përforcuar, oxhaqet (e parafabrikuara) dhe pjese te saj (asnjëra nga metali);  

elemente te tavanit, pjese te lëvizshme (jo nga metali), sidomos nga plastika. shtëpi te 

transportueshme, shtëpi te parafabrikuara te lëvizshme, materiale ndërtimore (jo nga metali) 

për shtëpi dhe shtëpi te parafabrikuara; pllaka për mbrojtje ndaj zjarrit (jo nga metali); 

panele për shtrirje te tuneleve (jo nga metali), panele të ndërtimit, panele të lehta të 

ndërtimit, përkatësisht panele te lehta ndërtimi shumështresore dhe panele te lehta  ndërtimi 

nga druri-leshi; ; materiale të lehta stiropori për ndërtimin e rrugëve dhe punime tokësore 

(jo nga metali); sistemet e themelit (jo prej metali); dysheme me pllaka (jo prej metali); 

pllaka zjarrduruese (jo nga metali), komponentë ndërtimore te parafabrikuara (si është 

përfshirë ne klasën 19) te bëra nga kombinimi me komponentët e lartcekura, gypa për 

ajrosje (jo nga metali) dhe komponentë ndërlidhëse (jo nga metali) për montimin e tyre; 

sisteme rinovimi për suvatimin e  fasadave; tabela; dritare dhe dyert; tuba për ndërtimin; 

asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme; të gjitha mallrat e sipërpërmendur jo 

prej metali   

37   Konstruksione ndërtimi; riparimi; shërbime instalimi   

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

487 

 

(111)  20434 

(151)  28/03/2017 

(181)  09/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1535 

(591)  E bardhe, e kuqe , e gjelbert  

(732)  ALBAN RRACI Magjistralja 

Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-Cagllavice 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës     

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet    

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

21   - Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej 

letre; tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka 

prej plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; 

mbajtës për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të 

fiksuara); shpërndarës sapuni   

 

 

(111)  20445 

(151)  29/03/2017 

(181)  09/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1536 

(591)  E bardhe,  e gjelbert dhe e verdhe 

(732)  ALBAN RRACI Magjistralja 

(540)   
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Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-Cagllavice 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës     

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet    

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

21   Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni   

 

 

(111)  20435 

(151)  28/03/2017 

(181)  09/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1537 

(591)  E bardhe,  e gjelbert e verdhe dhe 

ngjyre ari 

(732)  ALBAN RRACI Magjistralja 

Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-Cagllavice 

10000 Prishtinë, KS 

(540)   
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(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës     

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet    

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

21   Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni   

 

 

(111)  20443 

(151)  28/03/2017 

(181)  09/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1538 

(591)  E bardhe, e kalter, e gjelbert dhe 

vjollce 

(732)  ALBAN RRACI Magjistralja 

Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-Cagllavice 

10000 Prishtinë, KS         

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 
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material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës     

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet    

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

21   Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni   

 

 

 

(111)  20442 

(151)  28/03/2017 

(181)  09/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1539 

(591)  E bardhe dhe e rose 

(732)  ALBAN RRACI Magjistralja 

Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-Cagllavice 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës     

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 
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malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet    

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

21   Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni   

 

 

(111)  20441 

(151)  28/03/2017 

(181)  09/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1540 

(591)  E bardhe,  e gjelbert dhe e verdhe 

(732)  ALBAN RRACI Magjistralja 

Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-Cagllavice 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës     

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet    

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 
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tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

21   Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni   

 

 

(111)  20440 

(151)  28/03/2017 

(181)  09/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1541 

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

(732)  ALBAN RRACI Magjistralja 

Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-Cagllavice 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës     

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet    

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 
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facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

21   Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni   

 

 

(111)  20438 

(151)  28/03/2017 

(181)  09/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1542 

(591)  E bardhe, e kalter, e gjelbert dhe e 

verdhe 

(732)  ALBAN RRACI Magjistralja 

Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-Cagllavice 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës     

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet    

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

21   Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 
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shpërndarës sapuni   

 

 

(111)  20439 

(151)  28/03/2017 

(181)  09/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1543 

(591)  E bardhe, e kalter, e gjelbert dhe e rose 

(732)  ALBAN RRACI Magjistralja 

Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-Cagllavice 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës     

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet    

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

21   Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni   
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(111)  20436 

(151)  28/03/2017 

(181)  09/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1544 

(591)  E bardhe, e kalter, e gjelbert dhe 

vjollce 

(732)  ALBAN RRACI Magjistralja 

Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-Cagllavice 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   te nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj klase), 

posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të lagura, i 

terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe material 

me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës     

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet    

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

21   Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni   

 

 

(111)  20437 

(151)  28/03/2017 

(181)  09/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1545 

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

dhe ngjyre ari 

(540)   
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 (732)  ALBAN RRACI Magjistralja 

Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-Cagllavice 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës     

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet    

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

21   Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni   

 

 

(111)  20444 

(151)  29/03/2017 

(181)  09/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1546 

(591)  E bardhe,e kafte, e kalter, e gjelbert e 

verdhe dhe ngjyre ari 

(732)  ALBAN RRACI Magjistralja 

Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-Cagllavice 

10000 Prishtinë, KS 

(540)   
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(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës     

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet    

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

21   Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni   
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VAZHDIME TË REGJISTRIMIT TË 

MARKAVE TREGTARE 
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(111) 8005 

(210) KS/M/ 2007/15 

(180) 12/02/2027 

(220) 12/02/2007 

(730) "Frutex" Sh.p.k. 

          Brigada 123 23000 Suharekë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7329 

(210) KS/M/ 2008/4350 

(180) 25/07/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) The Prudential Insurance Company of America (New Jersey corporation) 

          751 Broad Street Newark, NJ 07102, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2966 

(210) KS/M/ 2016/426 

(180) 28/04/2026 

(220) 23/03/2016 

(730) THE COCA-COLA COMPANY 

          ONE COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA 30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/1599 

(180) 25/03/2027 

(220) 21/12/2016 

(730) BASF Agro B.V.,Arnhem (NL)  

          Zweigniedrlassung Zürich of Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3103 

(210) KS/M/ 2017/56 

(180) 30/03/2027 

(220) 27/01/2017 

(730) C-Food International SAL (off-shore)  

          Clemenceau Street, Tajer Building, 4th floor, P.O.Box 11-7135 Beirut, LB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3743 

(210) KS/M/ 2017/63 

(180) 05/02/2027 

(220) 30/01/2017 

(730) CORPORACIÓN HABANOS, S.A.  Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3744 

(210) KS/M/ 2017/64 

(180) 05/02/2027 

(220) 30/01/2017 

(730) CORPORACIÓN HABANOS, S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 907 

(210) KS/M/ 2017/89 

(180) 12/04/2027 

(220) 02/02/2017 

(730) MANN+HUMMEL GMBH 

          Hindenburgstrasse 45 71638 Ludwigsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4224 

(210) KS/M/ 2017/130 

(180) 16/05/2027 

(220) 09/02/2017 

(730) Mars Incorporated 

          6885 Elm Street, McLean, VA 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5410 

(210) KS/M/ 2017/193 

(180) 10/04/2026 

(220) 21/02/2017 

(730) EPCOS AG 

          St.-Martin-Strasse 53 81669 Munchen, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2972 

(210) KS/M/ 2017/232 

(180) 17/03/2027 

(220) 02/03/2017 

(730) THE COCA-COLA COMPANY 

          ONE COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA 30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7330 

(210) KS/M/ 2017/245 

(180) 16/03/2027 

(220) 02/03/2017 

(730) The Prudential Insurance Company of America (New Jersey corporation), 751 Broad 

Street, Newark, NJ 07102, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3761 

(210) KS/M/ 2017/264 

(180) 13/12/2025 

(220) 06/03/2017 

(730) Millenium Pharmaceuticals,Inc., a Delaware Corporation. 40 Landsdowne Street, 

Cambridge, Massachusetts, US 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 1378 

(210) KS/M/ 2017/317 

(180) 21/05/2026 

(220) 17/03/2017 

(730) Henkel AG & CO. KgaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 3539 

(210) KS/M/ 2017/531 

(180) 27/04/2027 

(220) 21/04/2017 

(730) CARBONI RENZO Via Bardello, 32 Boretto Reggio Emilia, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3806 

(210) KS/R/ 2008/31 

(180) 10/03/2027 

(220) 14/01/2008 

(730) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 7100 N.W. 62nd Avenue, PO Box 1014, 

Johnston, Iowa 50131-1014, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3923 

(210) KS/R/ 2008/71 

(180) 05/07/2027 

(220) 28/01/2008 

(730) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3925 

(210) KS/R/ 2008/73 

(180) 05/07/2027 

(220) 28/01/2008 

(730) PepsiCo, Inc.700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, US 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 2501 

(210) KS/R/ 2008/99 

(180) 09/06/2027 

(220) 02/06/2008 

(730) Castrol Limited Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne Reading RG8 7QR, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3933 

(210) KS/R/ 2008/116 

(180) 28/01/2027 

(220) 02/07/2008 

(730) JVC KENWOOD Corporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1698 

(210) KS/R/ 2008/225 

(180) 22/02/2026 

(220) 06/03/2008 

(730) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA Eckenheimer Landstrasse 100, D-60318 Frankfurt am 

Main, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2541 

(210) KS/R/ 2008/246 

(180) 11/08/2026 

(220) 14/03/2008 

(730) Search for Common Ground 1601 Connecticut Avenue, NW Suite 200 Washington, DC 

20009, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2147 

(210) KS/R/ 2008/266 

(180) 17/09/2026 

(220) 28/03/2008 

(730) Indesit Company Luxembourg S.A. 11-13, boulevard de la Foire, L-1258 Luxembourg, 

LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2580 

(210) KS/R/ 2008/303 

(180) 29/09/2027 

(220) 16/04/2008 

(730) PODRAVKA, prehrambena industrija d.d. Ante Starcevica 32 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2585 

(210) KS/R/ 2008/315 

(180) 29/09/2027 

(220) 16/04/2008 

(730) PODRAVKA, prehrambena industrija d.d. Ante Starcevica 32 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2588 

(210) KS/R/ 2008/320 

(180) 29/09/2027 

(220) 16/04/2008 

(730) PODRAVKA, prehrambena industrija d.d. Ante Starĉevića 32, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2603 

(210) KS/R/ 2008/402 

(180) 11/02/2027 

(220) 23/04/2008 
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(730) IPR PHARMACEUTICALS, INC. Sabana Gardens Industrial Park, P.O.Box 1967, 

Carolina, Puerto Rico, PR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1708 

(210) KS/R/ 2008/517 

(180) 23/08/2026 

(220) 07/05/2008 

(730) Wrangler Apparel Corp. (Delaware corporation) 3411 Silverside Road Wilmington, 

Delaware 19810, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 288 

(210) KS/R/ 2008/671 

(180) 22/12/2026 

(220) 16/05/2008 

(730) A.D. “BANINI” KIKINDA Nikole Tesle 5, 23300 Kikinda, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6139 

(210) KS/R/ 2008/677 

(180) 05/06/2027 

(220) 21/05/2008 

(730) KUWAIT PETROLEUM CORPORATION SAFAT, KW 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6137 

(210) KS/R/ 2008/698 

(180) 30/12/2027 

(220) 27/05/2008 

(730) PODRAVKA prehrambena industrija d.d. Ante Starcevica 32 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6330 

(210) KS/R/ 2008/699 

(180) 01/10/2027 

(220) 27/05/2008 

(730) PODRAVKA, prehrambena industrija d.d. Ante Starcevica 32 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7073 

(210) KS/R/ 2008/728 

(180) 22/02/2027 

(220) 29/05/2008 

(730) FRESH & Co. Fabrika za preradu voća d.o.o. Ivana Gorana Kovačića 3-5,  Subotica 

, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2772 

(210) KS/R/ 2008/754 

(180) 14/03/2027 

(220) 30/05/2008 

(730) Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130, 80809 Munich, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6342 

(210) KS/R/ 2008/764 

(180) 29/09/2027 

(220) 02/06/2008 

(730) PODRAVKA, prehrambena industrija d.d. Ante Starcevica 32 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6328 

(210) KS/R/ 2008/767 

(180) 29/09/2027 

(220) 02/06/2008 

(730) PODRAVKA, prehrambena industrija d.d. Ante Starcevica 32 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5570 

(210) KS/R/ 2008/768 

(180) 29/09/2027 

(220) 06/02/2008 

(730) PODRAVKA, prehrambena industrija d.d. Ante Starcevica 32 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5579 

(210) KS/R/ 2008/828 

(180) 31/03/2027 

(220) 05/06/2008 

(730) CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST Rodney Square North, 1100 North Market 

Street, 19890 Wilmington, DE, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5583 

(210) KS/R/ 2008/833 

(180) 25/06/2026 

(220) 05/06/2008 

(730) DYRUP A/S Gladsaxevej 300, DK-2860 Soborg, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2946 

(210) KS/R/ 2008/852 

(180) 25/05/2027 

(220) 09/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7150 

(210) KS/R/ 2008/869 

(180) 29/03/2027 

(220) 06/12/2008 

(730) THE COCA-COLA COMPANY ONE COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GREGORIA 

30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2956 

(210) KS/R/ 2008/876 

(180) 29/09/2027 

(220) 12/06/2008 

(730) PODRAVKA, prehrambena industrija d.d. Ante Starcevica 32 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2957 

(210) KS/R/ 2008/877 

(180) 29/09/2027 

(220) 06/12/2008 

(730) PODRAVKA, prehrambena industrija d.d. Ante Starcevica 32 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5673 

(210) KS/R/ 2008/879 

(180) 29/09/2027 

(220) 06/12/2008 

(730) PODRAVKA, prehrambena industrija d.d. Ante Starcevica 32 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2942 

(210) KS/R/ 2008/880 

(180) 30/12/2027 

(220) 06/12/2008 

(730) PODRAVKA prehrambena industrija d.d. Ante Starcevica 32 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2962 

(210) KS/R/ 2008/883 

(180) 29/09/2027 

(220) 06/12/2008 

(730) PODRAVKA, prehrambena industrija d.d. Ante Starcevica 32 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2977 

(210) KS/R/ 2008/909 

(180) 23/12/2026 

(220) 13/06/2008 

(730) THE COCA-COLA COMPANY ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA,GEORGIA 

30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5624 

(210) KS/R/ 2008/923 

(180) 22/02/2027 

(220) 13/06/2008 

(730) THE COCA-COLA COMPANY ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA 

30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5676 

(210) KS/R/ 2008/1004 

(180) 05/05/2027 

(220) 23/06/2008 
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(730) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3216 

(210) KS/R/ 2008/1068 

(180) 21/02/2027 

(220) 07/04/2008 

(730) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., Burbank, CA 91522, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2025 

(210) KS/R/ 2008/1079 

(180) 21/02/2027 

(220) 07/04/2008 

(730) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., Burbank CA 91522, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2027 

(210) KS/R/ 2008/1098 

(180) 21/02/2027 

(220) 07/04/2008 

(730) Warner Bros. Entertainment Inc.  4000 Warner Blvd., Burbank CA 91522, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2040 

(210) KS/R/ 2008/1100 

(180) 21/02/2027 

(220) 07/04/2008 

(730) Warner Bros. Entertainment Inc. 4000 Warner Blvd., Burbank CA 91522, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3212 

(210) KS/R/ 2008/1106 

(180) 21/02/2027 

(220) 07/04/2008 

(730) Warner Bros. Entertainment Inc. 4000 Warner Blvd., Burbank, CA 91522, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

509 

 

(111) 3555 

(210) KS/R/ 2008/1142 

(180) 28/02/2027 

(220) 14/07/2008 

(730) HERTZ SYSTEM, INC. 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey, 07656, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 279 

(210) KS/R/ 2008/1167 

(180) 26/01/2027 

(220) 14/07/2008 

(730) Bayer HealthCare LLC 100 Bayer Road, 15205 Pittsburgh, Pennsylvania, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7508 

(210) KS/R/ 2008/1241 

(180) 20/08/2027 

(220) 22/07/2008 

(730) Home Box Office, Inc. 1100 Avenue of The Americas, New York, New York . 

 10036, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3178 

(210) KS/R/ 2008/1270 

(180) 31/01/2027 

(220) 30/07/2008 

(730) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3186 

(210) KS/R/ 2008/1280 

(180) 11/06/2027 

(220) 30/07/2008 

(730) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5699 

(210) KS/R/ 2008/1336 

(180) 01/06/2027 

(220) 14/08/2008 

(730) Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (trading also as Kobe Steel, Ltd.) 2-4, Wakinohama-

Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe, JP 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5701 

(210) KS/R/ 2008/1340 

(180) 29/01/2027 

(220) 18/08/2008 

(730) Dell Inc. One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3272 

(210) KS/R/ 2008/1380 

(180) 16/08/2027 

(220) 19/08/2008 

(730) Eastman Chemical Finance B.V. Fascinatio Boulevard 602, 2909 VA Capelle aan den 

IJssel, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3277 

(210) KS/R/ 2008/1386 

(180) 20/01/2027 

(220) 20/08/2008 

(730) ARCHER WELL COMPANY INC. 12101 Cutten Road, Houston, Texas 77066, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3392 

(210) KS/R/ 2008/1391 

(180) 07/08/2027 

(220) 20/08/2008 

(730) Solutia Inc. 575 Maryville Centre Drive, St.Louis, Missouri, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1779 

(210) KS/R/ 2008/1408 

(180) 25/07/2027 

(220) 22/08/2008 

(730) JADRAN–GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51 000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1780 

(210) KS/R/ 2008/1409 

(180) 25/07/2027 
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(220) 22/08/2008 

(730) JADRAN–GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51 000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1781 

(210) KS/R/ 2008/1410 

(180) 25/07/2037 

(220) 16/10/2008 

(730) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51 000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1795 

(210) KS/R/ 2008/1424 

(180) 15/12/2026 

(220) 22/08/2008 

(730) JADRAN–GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51 000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3386 

(210) KS/R/ 2008/1628 

(180) 19/07/2026 

(220) 29/08/2008 

(730) DEUTSCHE TELEKOM AG FRIEDRICH-EBERT-ALLEE 140, D-53113 BONN, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3327 

(210) KS/R/ 2008/1684 

(180) 13/03/2027 

(220) 09/02/2008 

(730) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. F.A. Gerstnera 21/3, 371 30 České Budějovice, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3403 

(210) KS/R/ 2008/1793 

(180) 01/07/2027 

(220) 09/08/2008 

(730) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3404 

(210) KS/R/ 2008/1794 

(180) 24/04/2027 

(220) 09/08/2008 

(730) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3405 

(210) KS/R/ 2008/1795 

(180) 05/06/2027 

(220) 09/08/2008 

(730) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577-1444, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1847 

(210) KS/R/ 2008/1911 

(180) 15/12/2027 

(220) 09/12/2008 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetiĉka industrija “ALKALOID” AD Skopje Bul. Aleksandar 

Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 844 

(210) KS/R/ 2008/1931 

(180) 04/11/2027 

(220) 12/09/2008 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje Bul. Aleksander 

Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 386 

(210) KS/R/ 2008/1932 

(180) 25/05/2027 

(220) 12/09/2008 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija “ALKALOID” AD Skopje Bul. Aleksandar 

Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1828 

(210) KS/R/ 2008/1934 

(180) 05/10/2027 

(220) 08/12/2008 
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(730) Farmacevtska hemiska kozmetiĉka industrija “ALKALOID” AD Bul. Aleksandar 

Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 843 

(210) KS/R/ 2008/1935 

(180) 04/11/2027 

(220) 09/12/2008 

(730) Farmacevtska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje Bul. Aleksander Makedonski 

br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1853 

(210) KS/R/ 2008/2074 

(180) 10/03/2027 

(220) 17/09/2008 

(730) LEK farmacevtska družba d.d. Verovškova 57, 1526 Ljubljana , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1940 

(210) KS/R/ 2008/2134 

(180) 13/02/2027 

(220) 19/09/2008 

(730) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG Lutterstrasse 14, 33617 Bielefeld, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3607 

(210) KS/R/ 2008/2135 

(180) 14/03/2027 

(220) 19/09/2008 

(730) IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI Buyukdere Cad.NO: 185 

Levent - 34394 Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3609 

(210) KS/R/ 2008/2139 

(180) 14/03/2027 

(220) 19/09/2008 

(730) IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI Buyukdere Cad.NO: 185 

Levent - 34394 Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 449 

(210) KS/R/ 2008/2305 

(180) 14/05/2027 

(220) 22/09/2008 

(730) BELUPO, lijekovi i kozmetika, d.d. Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 554 

(210) KS/R/ 2008/2322 

(180) 14/05/2027 

(220) 22/09/2008 

(730) BELUPO, lijekovi i kozmetika, d.d. Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3702 

(210) KS/R/ 2008/2439 

(180) 22/03/2027 

(220) 23/09/2008 

(730) JT International S.A. 18 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3868 

(210) KS/R/ 2008/2555 

(180) 15/03/2027 

(220) 25/09/2008 

(730) Covestro Deutschland AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3976 

(210) KS/R/ 2008/2570 

(180) 15/03/2027 

(220) 26/09/2008 

(730) Covestro Deutschland AG Kaiser-Wilhelm-Alle 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4077 

(210) KS/R/ 2008/2583 

(180) 08/04/2027 

(220) 26/09/2008 

(730) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. Avenue General Guisan 70, 1009 Pully, 

CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5719 

(210) KS/R/ 2008/2593 

(180) 17/04/2027 

(220) 26/09/2008 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5720 

(210) KS/R/ 2008/2594 

(180) 17/04/2027 

(220) 26/09/2008 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2383 

(210) KS/R/ 2008/2701 

(180) 03/06/2027 

(220) 26/09/2008 

(730) AKTIEBOLAGET SKF S-415 50 GOTEBORG, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4092 

(210) KS/R/ 2008/2788 

(180) 10/01/2027 

(220) 26/09/2008 

(730) FCA US LLC 1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State of Michigan 48326, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6316 

(210) KS/R/ 2008/2826 

(180) 21/03/2027 

(220) 26/09/2008 

(730) GENERAL MOTORS LLC 300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 

48265-3000, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7133 

(210) KS/R/ 2008/2872 

(180) 06/06/2027 

(220) 10/01/2008 

(730) Caterpillar Inc. a corporation of Delaware 100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4027 

(210) KS/R/ 2008/2895 

(180) 13/06/2027 

(220) 02/10/2008 

(730) UNILEVER N.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4041 

(210) KS/R/ 2008/2913 

(180) 10/10/2027 

(220) 10/02/2008 

(730) UNILEVER N.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4170 

(210) KS/R/ 2008/3089 

(180) 31/01/2027 

(220) 10/09/2008 

(730) Japan Tobacco Inc. 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4277 

(210) KS/R/ 2008/3124 

(180) 04/04/2027 

(220) 13/10/2008 

(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 880 

(210) KS/R/ 2008/3147 

(180) 15/02/2027 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GMBH Hindenburgstrasse 45 71638 Ludwigsburg, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 883 

(210) KS/R/ 2008/3156 

(180) 01/02/2027 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GMBH Hindenburgstrasse 45 71638 Ludwigsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4287 

(210) KS/R/ 2008/3216 

(180) 27/03/2027 

(220) 13/10/2008 

(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4366 

(210) KS/R/ 2008/3394 

(180) 10/04/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto 8501, Novo mesto, Šmajerška cesta 6, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4372 

(210) KS/R/ 2008/3400 

(180) 25/03/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto 8501, Novo mesto, Šmajerška cesta 6, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4374 

(210) KS/R/ 2008/3403 

(180) 08/02/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) KRKA Tovarna zdravil d.d. Novo mesto 8501, Novo mesto, Šmajerška cesta 6, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4379 

(210) KS/R/ 2008/3483 

(180) 01/04/2027 

(220) 15/10/2008 
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(730) Rockwool International A/S DK-2640 Hedehusene, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4380 

(210) KS/R/ 2008/3484 

(180) 01/04/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Rockwool International A/S DK-2640 Hedehusene, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4629 

(210) KS/R/ 2008/3628 

(180) 08/05/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Baxalta Incorporated 1200 Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4648 

(210) KS/R/ 2008/3682 

(180) 20/04/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4568 

(210) KS/R/ 2008/3700 

(180) 16/03/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4768 

(210) KS/R/ 2008/3828 

(180) 01/07/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4769 

(210) KS/R/ 2008/3829 

(180) 09/01/2027 
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(220) 15/10/2008 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4665 

(210) KS/R/ 2008/3857 

(180) 13/11/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Siemens Healthcare Diagnostics Inc 1717 Deerfield Road, Deerfield, IL 6001S, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4666 

(210) KS/R/ 2008/3858 

(180) 25/03/2027 

(220) 15/10/0208 

(730) Siemens Healthcare Diagnostics Inc 1717 Deerfield Road, Deerfield, IL 60015-0778, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4780 

(210) KS/R/ 2008/3876 

(180) 10/10/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam,, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4786 

(210) KS/R/ 2008/3882 

(180) 10/10/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4790 

(210) KS/R/ 2008/3887 

(180) 20/08/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4797 

(210) KS/R/ 2008/3896 

(180) 16/08/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4671 

(210) KS/R/ 2008/3904 

(180) 12/02/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser LLC Morris Corporate Centre IV 399 Interpace Parkway, Parsippany, 

New Jersey 07054, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6325 

(210) KS/R/ 2008/3906 

(180) 22/02/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Manpower Group Inc. 100 Manpower Place, Milwaukee, Wisconsin, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4804 

(210) KS/R/ 2008/3967 

(180) 20/08/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5814 

(210) KS/R/ 2008/4010 

(180) 30/05/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4825 

(210) KS/R/ 2008/4032 

(180) 21/04/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4833 

(210) KS/R/ 2008/4040 

(180) 20/08/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V. Weena 455, 30313 AL Rotterdam,, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7060 

(210) KS/R/ 2008/4074 

(180) 28/09/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4852 

(210) KS/R/ 2008/4075 

(180) 28/05/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam,, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7101 

(210) KS/R/ 2008/4076 

(180) 04/10/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4899 

(210) KS/R/ 2008/4085 

(180) 30/04/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) PASABAHCE CAM SANAYI VE TICARET A.S İçmeler Mah. D-100 Karayolu Caddesi 

No:44/A 34947 Tuzla İstanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4911 

(210) KS/R/ 2008/4115 

(180) 21/03/2027 

(220) 15/10/2008 
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(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW 

YORK 10022,, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 611 

(210) KS/R/ 2008/4138 

(180) 24/09/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de L’Institut 89 B-1330 Rixensart, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 612 

(210) KS/R/ 2008/4139 

(180) 30/12/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.  Rue de L’Institut 89 B-1330 Rixensart, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 659 

(210) KS/R/ 2008/4177 

(180) 14/05/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) SmithKline Beecham Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 624 

(210) KS/R/ 2008/4209 

(180) 26/02/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "BAMBI" A.D. Požarevac, Djure 

Djakovića b.b., Požarevac, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7505 

(210) KS/R/ 2008/4212 

(180) 23/05/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda “BAMBI” A.D. Požarevac         

Djure Djakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 629 

(210) KS/R/ 2008/4233 

(180) 31/01/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GLAXO GROUP LIMITED 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4916 

(210) KS/R/ 2008/4250 

(180) 16/07/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) SmithKline Beecham (Cork) Limited  Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7089 

(210) KS/R/ 2008/4258 

(180) 24/12/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GLAXO GROUP LIMITED 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 

England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2215 

(210) KS/R/ 2008/4384 

(180) 13/02/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Preduzeĉe za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ MILOŠ” AD 

          Južna industrijska zona bb, Arandjelovac, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2223 

(210) KS/R/ 2008/4395 

(180) 13/10/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) Aspen Global Incorporated, c/o Kross Border Trust Services Ltd 

          St. Louis Business Centre, Cnr Desroches & St.Louis Streets, Port Louis, MU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 759 

(210) KS/R/ 2008/4438 

(180) 13/10/2026 

(220) 16/10/2008 
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(730) Aspen Global Incorporated, c/o Kross Border Trust Services Ltd. 

          St. Louis Business Centre, Cnr Desroches & St. Louis Streets, Port Louis, MU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 696 

(210) KS/R/ 2008/4454 

(180) 16/04/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GLAXO GROUP LIMITED 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7030 

(210) KS/R/ 2008/4672 

(180) 31/05/2025 

(220) 16/10/2008 

(730) LEK farmacevtska družba d.d. Verovškova 57, SI-1107, Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2420 

(210) KS/R/ 2008/4728 

(180) 29/08/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) LACOSTE a French corporation 23-25 rue de provence, 75009 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2421 

(210) KS/R/ 2008/4729 

(180) 29/08/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) LACOSTE a French corporation 23-25 rue de Provence, 75009 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2315 

(210) KS/R/ 2008/4802 

(180) 26/12/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) Pfizer Health AB Vetenskapsvägen 10, 191 90, Sollentuna, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5006 

(210) KS/R/ 2008/4945 

(180) 18/02/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Hearst Communications, Inc. 959 Eighth Avenue, New York, NY10019, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6750 

(210) KS/R/ 2008/5063 

(180) 12/10/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstraβe 30-32, 35576 Wetzlar , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6718 

(210) KS/R/ 2008/5079 

(180) 06/03/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) ED Enterprises AG Ludwig-Ganghofer-Strasse 6, D-82031 Grünwald, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6778 

(210) KS/R/ 2008/5080 

(180) 21/02/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Bosch Rexroth AG Zum Eisengießer 1, 97816 Lohr am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6779 

(210) KS/R/ 2008/5081 

(180) 12/10/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstraβe 30-32, 35576 Wetzlar , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5038 

(210) KS/R/ 2008/5192 

(180) 25/02/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Surface Chemistry AB 444 85 Stenungsund, SE 

_____________________________________________________________________ 

 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

526 

 

 

(111) 6897 

(210) KS/R/ 2008/5630 

(180) 07/02/2027 

(220) 17/10/2008 

(730) Melitta Europa GmbH & Co. KG Ringstrasse 99 Minden D-32427, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6831 

(210) KS/R/ 2008/5635 

(180) 07/02/2027 

(220) 17/10/2008 

(730) Melitta Europa GmbH & Co. KG Ringstrasse 99 Minden D-32427, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5261 

(210) KS/R/ 2008/5717 

(180) 06/02/2027 

(220) 17/10/2008 

(730) GORENJE gospodinjski aparati, d.d  Partizanska 12 SI-3503 Velenje , SL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1057 

(210) KS/R/ 2008/5765 

(180) 25/05/2027 

(220) 31/10/2008 

(730) LEVI STRAUSS & CO. Levi‟s Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco, California 

94111, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1061 

(210) KS/R/ 2008/5775 

(180) 25/05/2027 

(220) 31/10/2008 

(730) LEVI STRAUSS & CO. Levi‟s Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco, California 

94111, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4955 

(210) KS/R/ 2008/5804 

(180) 22/04/2027 

(220) 31/10/2008 
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(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul,, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2838 

(210) KS/R/ 2008/5811 

(180) 22/02/2027 

(220) 31/10/2008 

(730) United States Polo Association 1400 Centrepark Blvd, Suite 200, West Palm Beach, 

Florida 33401, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1170 

(210) KS/R/ 2008/5854 

(180) 13/06/2027 

(220) 31/10/2008 

(730) E.R. Squibb & Sons, L.L.C Delaware Limited Liability Company, Lawrenceville-

Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1171 

(210) KS/R/ 2008/5855 

(180) 17/04/2027 

(220) 31/10/2008 

(730) E.R. Squibb & Sons, L.L.C Delaware Limited Liability Company, Lawrenceville-

Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5300 

(210) KS/R/ 2008/6071 

(180) 20/08/2027 

(220) 11/10/2008 

(730) GUABER HOUSEHOLD S.r.l. Via Isonzo 67, 40033 Casalecchio di Reno (BO), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3148 

(210) KS/R/ 2008/6174 

(180) 25/03/2026 

(220) 14/11/2008 

(730) Havana Club Holding S.A. 5 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3150 

(210) KS/R/ 2008/6178 

(180) 20/06/2027 

(220) 14/11/2008 

(730) Havana Club Holding S.A. rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1338 

(210) KS/R/ 2008/6186 

(180) 05/03/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3102 

(210) KS/R/ 2008/6236 

(180) 07/02/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) Laboratoire Garnier et Cie, Société en nom collectif 281 Rue Saint-Honoré, F-75008 Paris, 

FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1334 

(210) KS/R/ 2008/6241 

(180) 04/03/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) BIOTHERM Roc Fleuri-1 rue de Ténao, MC 98000 Monaco, MC 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5950 

(210) KS/R/ 2008/6309 

(180) 23/04/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) UPM Raflatac Oy Tesomankatu 31 FI-33310 Tampere Finland, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6063 

(210) KS/R/ 2008/6380 

(180) 24/08/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 

DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4974 

(210) KS/R/ 2008/6523 

(180) 27/05/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) Novartis AG 4002 Basel , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5910 

(210) KS/R/ 2008/6543 

(180) 11/10/2026 

(220) 17/11/2008 

(730) 1)Schrack Technik GmbH; 2)SCHRACK SECONET AG; 3)Tyco Electronics Austria 

GmbH 1)Seybelgasse 13, A-1230 Wien,AT; 2)Eibesbrunnergasse 18, A-1120 Wien,AT; 

3)Pilzgasse 33, A-1210 Wien,AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5912 

(210) KS/R/ 2008/6550 

(180) 30/07/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) Lallemand Pharma International AG Poststrasse 30, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1404 

(210) KS/R/ 2008/6606 

(180) 31/01/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) BTR INDUSTRIES LIMITED BTR HOUSE, CARLISLE PLACE LONDON SW1P 1BX, 

GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5381 

(210) KS/R/ 2008/6684 

(180) 05/03/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) DREAMWELL, LTD. 3560 Lenox Road, Suite 1100, Atlanta, GA 30326, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5382 

(210) KS/R/ 2008/6696 

(180) 05/03/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) DREAMWELL, LTD. 3560 Lenox Road, Suite 1100, Atlanta, GA 30326, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1401 

(210) KS/R/ 2008/6728 

(180) 27/06/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) Perkins Holdings Limited Eastfield, Peterborough PE1 5NA, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5977 

(210) KS/R/ 2008/6746 

(180) 02/04/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) OMV Refining & Marketing GmbH Trabrennstraße 6-8, A-1020 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5979 

(210) KS/R/ 2008/6748 

(180) 02/04/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) OMV Refining & Marketing GmbH Trabrennstraße 6-8, A-1020 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1337 

(210) KS/R/ 2008/6766 

(180) 25/05/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) WAXOYL AG OBERWILERSTRASSE 98, POSTFACH, CH-4027 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3766 

(210) KS/R/ 2008/6791 

(180) 07/02/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Smithers-Oasis Company 295 South Water Street, Suite 201 Kent, Ohio 44240, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5444 

(210) KS/R/ 2008/6809 

(180) 23/12/2026 

(220) 17/11/2008 

(730) Nalge Nunc International Corporation 168 Third Avenue, Waltham, MA 02451, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5465 

(210) KS/R/ 2008/6811 

(180) 05/03/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) DREAMWELL, LTD 3560 Lenox Road, Suite 1100, Atlanta GA 30326, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6203 

(210) KS/R/ 2008/6928 

(180) 12/11/2008 

(220) 18/11/2008 

(730) Volkswagen Aktiengesellschaft 38436 Wolfsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6206 

(210) KS/R/ 2008/6937 

(180) 28/12/2026 

(220) 18/11/2008 

(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6186 

(210) KS/R/ 2008/6939 

(180) 09/03/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5405 

(210) KS/R/ 2008/6969 

(180) 08/05/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) CSL Behring GmbH Emil-von- Behring-Strasse 76, 35041 Marburg, DE 

_____________________________________________________________________ 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

532 

 

 
 

(111) 7123 

(210) KS/R/ 2008/7046 

(180) 10/04/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) ATLAS COPCO AKTIEBOLAG Sickla Industriväg, Nacka, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5549 

(210) KS/R/ 2008/7051 

(180) 12/06/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation) One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933-7001, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1482 

(210) KS/R/ 2008/7055 

(180) 18/10/2026 

(220) 18/11/2008 

(730) BGP Products Operations GmbH Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7469 

(210) KS/R/ 2008/7068 

(180) 31/08/2026 

(220) 18/11/2008 

(730) SPORTSDIRECT.COM RETAIL LIMITED Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 

8RY, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6549 

(210) KS/R/ 2008/7157 

(180) 24/09/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Guess?, Inc. 1444 S. Alameda Street Los Angeles, CA 90021, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3523 

(210) KS/R/ 2008/7158 

(180) 20/03/2027 
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(220) 18/11/2008 

(730) The Polo/Lauren Company, L.P. 650 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6663 

(210) KS/R/ 2008/7181 

(180) 11/09/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KgaA Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1582 

(210) KS/R/ 2008/7215 

(180) 10/12/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) 3M Company (a Delaware corporation) 3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, 

Minnesota 55144, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1443 

(210) KS/R/ 2008/7216 

(180) 10/12/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) 3M Company (a Delaware corporation) 3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, 

Minnesota 55144,, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1445 

(210) KS/R/ 2008/7219 

(180) 10/12/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) 3M Company (a Delaware corporation) 3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, 

Minnesota 55144, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1446 

(210) KS/R/ 2008/7220 

(180) 10/12/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) 3M Company (a Delaware corporation) 3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, 

Minnesota 55144, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1447 

(210) KS/R/ 2008/7221 

(180) 10/12/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) 3M Company (a Delaware corporation) 3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, 

Minnesota 55144, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5481 

(210) KS/R/ 2008/7248 

(180) 17/05/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Roto Group d.o.o. Cernelavci, Goricka ulica 150, SI-9000 Murska Sobota, SL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5497 

(210) KS/R/ 2008/7292 

(180) 13/03/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) POLIDENT d.d Industrija dentalnih proizvodov, Dental Products Industry Volčja Draga 

42, SI-5293 Volčja Draga, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5479 

(210) KS/R/ 2008/7321 

(180) 09/03/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) KEMA d.o.o. Puconci 393, 9201 Puconci, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5480 

(210) KS/R/ 2008/7322 

(180) 05/03/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) IMP, d.d. družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo Dunajska cesta 7, SI-

1000 Ljubljana, SL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6555 

(210) KS/R/ 2008/7347 

(180) 21/06/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6668 

(210) KS/R/ 2008/7367 

(180) 19/02/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) VELANA tovarna zaves, d.d Šmartinska 52 SI-1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5555 

(210) KS/R/ 2008/7369 

(180) 07/07/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) SAVATECH  d.o.o. Škofjeloška cesta 6 4000 Kranj, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5548 

(210) KS/R/ 2008/7397 

(180) 19/05/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) MEBLO INT d.o.o. Kromberk, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1521 

(210) KS/R/ 2008/7401 

(180) 31/01/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) BTR INDUSTRIES LIMITED BTR HOUSE, CARLISLE PLACE LONDON SW1P 1BX, 

GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1522 

(210) KS/R/ 2008/7402 

(180) 31/01/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) BTR INDUSTRIES LIMITED BTR HOUSE, CARLISLE PLACE LONDON SW1P 1BX, 

GB 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6419 

(210) KS/R/ 2008/7665 

(180) 26/03/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6446 

(210) KS/R/ 2008/7700 

(180) 01/06/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Sciences Ireland UC Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6386 

(210) KS/R/ 2008/7713 

(180) 24/07/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6155 

(210) KS/R/ 2008/7747 

(180) 14/05/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6158 

(210) KS/R/ 2008/7751 

(180) 25/05/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5949 

(210) KS/R/ 2008/7753 

(180) 07/08/2027 

(220) 19/11/2008 
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(730) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETI Organize Sanayi Bolgesi 11 

Cadde, Eskisehir, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7514 

(210) KS/R/ 2008/7754 

(180) 07/08/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi 11. 

Cadde Eskisehir, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6162 

(210) KS/R/ 2008/7780 

(180) 25/05/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company) 9330 Zionsville Road, 

Indianapolis, Indiana 46268, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6577 

(210) KS/R/ 2008/7806 

(180) 24/07/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6592 

(210) KS/R/ 2008/7824 

(180) 14/04/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6685 

(210) KS/R/ 2008/7831 

(180) 01/06/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Sciences Ireland UC Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6503 

(210) KS/R/ 2008/7918 

(180) 31/01/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6531 

(210) KS/R/ 2008/7960 

(180) 18/02/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Marks and Spencer p.l.c. Michael House, Baker Street, London W1A 1DN, GB 

_____________________________________________________________________ 
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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 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(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 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(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 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16369 

(210) KS/M/ 2008/2930 

(220) 26/04/2010 

(730) Huntsman Advanced Materials Licensing (Switzerland) GmbH Klybeckstrasse 200, 

CH-4057 Basel , CH 

_____________________________________________________________________ 
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(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 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13096 

(210) KS/M/ 2011/568 

(220) 26/05/2011 

(730) Top Shop International SA Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

544 

 

 

(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 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6536 

(210) KS/R/ 2008/6834 

(220) 18/11/2008 

(730) Henkel IP & Holding GmbH Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(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 

_____________________________________________________________________ 

 

(111) 8270 

(210) KS/M/ 2008/163 

(220) 04/03/2008 

(730) Mijalov Dejan Ul. Shirok dol br. 8, Shtip, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8196 

(210) KS/M/ 2008/296 

(220) 11/04/2008 

(730) Dayco IP Holdings, LLC 1650 Research Drive, Suite 200, Troy, Michigan 48083, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8197 

(210) KS/M/ 2008/297 

(220) 11/04/2008 

(730) Dayco IP Holdings, LLC 1650 Research Drive, Suite 200, Troy, Michigan 48083, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8394 

(210) KS/M/ 2008/715 

(220) 03/06/2008 

(730) Dejan Mijalov Ul. Shirok dol br. 8, Shtip, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8742 

(210) KS/M/ 2008/1212 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8450 

(210) KS/M/ 2008/1217 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8449 

(210) KS/M/ 2008/1218 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8448 

(210) KS/M/ 2008/1219 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8447 

(210) KS/M/ 2008/1220 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8445 

(210) KS/M/ 2008/1222 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8444 

(210) KS/M/ 2008/1223 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10178 

(210) KS/M/ 2008/1224 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8442 

(210) KS/M/ 2008/1227 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8441 

(210) KS/M/ 2008/1228 

(220) 11/07/2008  

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8440 

(210) KS/M/ 2008/1229 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8455 

(210) KS/M/ 2008/1231 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8457 

(210) KS/M/ 2008/1233 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH  

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8458 

(210) KS/M/ 2008/1234 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8459 

(210) KS/M/ 2008/1235 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8460 

(210) KS/M/ 2008/1236 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8461 

(210) KS/M/ 2008/1237 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8462 

(210) KS/M/ 2008/1238 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8432 

(210) KS/M/ 2008/1239 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8463 

(210) KS/M/ 2008/1240 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8464 

(210) KS/M/ 2008/1241 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH  

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8465 

(210) KS/M/ 2008/1242 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8466 

(210) KS/M/ 2008/1243 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8468 

(210) KS/M/ 2008/1245 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8469 

(210) KS/M/ 2008/1247 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8453 

(210) KS/M/ 2008/1251 

(220) 11/07/2008 
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(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8452 

(210) KS/M/ 2008/1252 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8793 

(210) KS/M/ 2008/1258 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8487 

(210) KS/M/ 2008/1260 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8491 

(210) KS/M/ 2008/1318 

(220) 22/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8679 

(210) KS/M/ 2008/1382 

(220) 28/07/2008 

(730) Asahi Europe Ltd A Private Limited Company incorporated in terms of the laws of 

England and Wales 1 Forge End, Woking, Surrey GU21 6DB, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8680 

(210) KS/M/ 2008/1383 

(220) 28/07/2008 

(730) Asahi Europe Ltd A Private Limited Company incorporated in terms of the laws of 

England and Wales 1 Forge End, Woking, Surrey GU21 6DB, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8734 

(210) KS/M/ 2008/1431 

(220) 07/08/2008 

(730) VALEANT Pharmaceuticals Ireland 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14911 

(210) KS/M/ 2008/1848 

(220) 02/09/2008 

(730) Reckitt Benckiser Finish B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17683 

(210) KS/M/ 2008/1957 

(220) 08/09/2008 

(730) LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17750 

(210) KS/M/ 2008/1958 

(220) 08/09/2008 

(730) LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 17637 

(210) KS/M/ 2008/1960 

(220) 08/09/2008 

(730) LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17757 

(210) KS/M/ 2008/1962 

(220) 08/09/2008 

(730) LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17767 

(210) KS/M/ 2008/1982 

(220) 08/09/2008 

(730) LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16088 

(210) KS/M/ 2008/3158 

(220) 10/08/2012 

(730) Merus Labs Luxco II S.a R.L. 26-28 Rue Edward Steichen, L-2540, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16496 

(210) KS/M/ 2008/3751 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Calgon B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17921 

(210) KS/M/ 2008/3759 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Vanish B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17167 

(210) KS/M/ 2008/4093 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Vanish B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16495 

(210) KS/M/ 2008/4097 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Vanish B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18409 

(210) KS/M/ 2008/4104 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Finish B.V.  Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18444 

(210) KS/M/ 2008/4107 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Finish B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/4126 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Calgon B.V. Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10268 

(210) KS/M/ 2008/4575 

(220) 16/10/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9529 

(210) KS/M/ 2008/4721 

(220) 16/10/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9530 

(210) KS/M/ 2008/4722 

(220) 16/10/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9531 

(210) KS/M/ 2008/4723 

(220) 16/10/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9532 

(210) KS/M/ 2008/4729 

(220) 16/10/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17840 

(210) KS/M/ 2008/5152 

(220) 10/07/2009 

(730) Reckitt Benckiser Power Cleaners B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17959 

(210) KS/M/ 2008/5282 

(220) 10/07/2009  

(730) Reckitt Benckiser Finish B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17181 

(210) KS/M/ 2008/5286 

(220) 16/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Finish B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17474 

(210) KS/M/ 2008/5311 

(220) 16/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Laundry Detergents (No.2) B.V. Siriusdreef 14, 2132WT, 

Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9885 

(210) KS/M/ 2008/5624 

(220) 16/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Finish B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10149 

(210) KS/M/ 2008/5625 

(220) 16/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Finish B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10251 

(210) KS/M/ 2008/5876 
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(220) 17/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Calgon B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10255 

(210) KS/M/ 2008/5882 

(220) 17/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Power Cleaners B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11067 

(210) KS/M/ 2008/8089 

(220) 18/12/2008 

(730) SOCIETE CIVILE DE CHATEAU POTENSAC Château Leoville Las Cases, 33250 

SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11269 

(210) KS/M/ 2008/8092 

(220) 22/12/2008 

(730) MSD Holdings (Ireland) Unlimited Company Rathdrum, County Wicklow, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11268 

(210) KS/M/ 2008/8093 

(220) 22/12/2008 

(730) MSD Holdings (Ireland) Unlimited Company Rathdrum, County Wicklow, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11266 

(210) KS/M/ 2008/8094 

(220) 22/12/2008 

(730) MSD Holdings (Ireland) Unlimited  Company Rathdrum, County Wicklow, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11265 

(210) KS/M/ 2008/8096 

(220) 22/12/2008 

(730) MSD Holdings (Ireland) Unlimited Company Rathdrum, County Wicklow, IE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10758 

(210) KS/M/ 2009/8449 

(220) 24/02/2009 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10756 

(210) KS/M/ 2009/8450 

(220) 24/02/2009 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10755 

(210) KS/M/ 2009/8451 

(220) 24/02/2009 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10753 

(210) KS/M/ 2009/8452 

(220) 24/02/2009 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10740 

(210) KS/M/ 2009/8453 

(220) 24/02/2009 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12107 

(210) KS/M/ 2009/8742 

(220) 12/05/2009 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12825 

(210) KS/M/ 2009/8795 

(220) 01/06/2009 
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(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11510 

(210) KS/M/ 2009/8804 

(220) 01/06/2009 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11764 

(210) KS/M/ 2009/8872 

(220) 15/06/2009 

(730) MSD Holdings (Ireland) Unlimited Company Rathdrum, County Wicklow, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11681 

(210) KS/M/ 2009/8879 

(220) 15/06/2009 

(730) LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11556 

(210) KS/M/ 2009/9062 

(220) 29/07/2009 

(730) VALEANT Pharmaceuticals Ireland 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12824 

(210) KS/M/ 2009/9175 

(220) 25/08/2009 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12456 

(210) KS/M/ 2010/265 

(220) 31/03/2010 

(730) BGP Products Operations GmbH Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13191 

(210) KS/M/ 2010/828 

(220) 02/09/2010 

(730) OXY'PHARM SARL 917, rue Marcel Paul 94500 Champigny-sur-Marne, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13040 

(210) KS/M/ 2011/163 

(220) 23/02/2011 

(730) Top Shop International SA Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13086 

(210) KS/M/ 2011/275 

(220) 22/03/2011 

(730) Top Shop International SA Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14406 

(210) KS/M/ 2011/1042 

(220) 30/09/2011 

(730) Dejan Mijalov Ul. Shirok dol br. 8, Shtip, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14603 

(210) KS/M/ 2012/877 

(220) 24/08/2012 

(730) LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15075 

(210) KS/M/ 2012/1187 

(220) 22/11/2012 

(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15073 

(210) KS/M/ 2012/1188 

(220) 22/11/2012 

(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14955 

(210) KS/M/ 2012/1248 

(220) 04/12/2012 

(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15447 

(210) KS/M/ 2013/483 

(220) 17/05/2013 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18125 

(210) KS/M/ 2013/540 

(220) 11/06/2013 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18955 

(210) KS/M/ 2013/1168 

(220) 04/12/2013 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19698 

(210) KS/M/ 2015/23 

(220) 14/01/2015 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 19084 

(210) KS/M/ 2015/64 

(220) 02/02/2015 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/714 

(220) 25/05/2016 

(730) Bosmen GmbH Sonnleithnergasse 53/1/9, 1100 Vienna, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2147 

(210) KS/R/ 2008/266 

(220) 28/03/2008 

(730) Indesit Company Luxembourg S.A. 11-13, boulevard de la Foire, L-1258 

Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 226 

(210) KS/R/ 2008/1323 

(220) 07/08/2008 

(730) VALEANT Pharmaceuticals Ireland 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3277 

(210) KS/R/ 2008/1386 

(220) 20/08/2008 

(730) ARCHER WELL COMPANY INC. 12101 Cutten Road, Houston, Texas 77066, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3641 

(210) KS/R/ 2008/2383 

(220) 23/09/2008 

(730) Aventis Holdings Inc. 3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, Delaware 19807, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4178 

(210) KS/R/ 2008/3097 

(220) 10/10/2008 
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(730) Aventis Holdings Inc. 3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, Delaware 19807, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4384 

(210) KS/R/ 2008/3488 

(220) 15/10/2008 

(730) Aventis Holdings Inc. 3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, Delaware 19807, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4386 

(210) KS/R/ 2008/3490 

(220) 15/10/2008 

(730) Aventis Holdings Inc. 3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, Delaware 19807, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5737 

(210) KS/R/ 2008/3835 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Power Cleaners B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5739 

(210) KS/R/ 2008/3837 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Power Cleaners B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4777 

(210) KS/R/ 2008/3838 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Power Cleaners B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4774 

(210) KS/R/ 2008/3839 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Power Cleaners B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

562 

 

(111) 4677 

(210) KS/R/ 2008/3914 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Power Cleaners B.V. Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4759 

(210) KS/R/ 2008/4007 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Power Cleaners B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 618 

(210) KS/R/ 2008/4145 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 620 

(210) KS/R/ 2008/4147 

(220) 16/10/2008  

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 621 

(210) KS/R/ 2008/4148 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 702 

(210) KS/R/ 2008/4149 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC Corporation Service Company, 

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 703 

(210) KS/R/ 2008/4150 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC Corporation Service Company, 

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 704 

(210) KS/R/ 2008/4151 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2129 

(210) KS/R/ 2008/4153 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 705 

(210) KS/R/ 2008/4154 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 498 

(210) KS/R/ 2008/4155 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 718 

(210) KS/R/ 2008/4159 

(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) 711 

(210) KS/R/ 2008/4164 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 730 

(210) KS/R/ 2008/4241 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7087 

(210) KS/R/ 2008/4242 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7012 

(210) KS/R/ 2008/4243 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 633 

(210) KS/R/ 2008/4244 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6713 

(210) KS/R/ 2008/4246 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6713 

(210) KS/R/ 2008/4246 

(220) 16/10/2008 

(730) GLAXO GROUP LIMITED 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS 

England, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7088 

(210) KS/R/ 2008/4257 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England , GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7089 

(210) KS/R/ 2008/4258 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6712 

(210) KS/R/ 2008/4267 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford Middlesex, TW8 9GS, England, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 746 

(210) KS/R/ 2008/4271 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England , GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 683 

(210) KS/R/ 2008/4276 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7090 

(210) KS/R/ 2008/4277 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England , GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7000 

(210) KS/R/ 2008/4278 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England , GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 646 

(210) KS/R/ 2008/4281 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 648 

(210) KS/R/ 2008/4283 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2243 

(210) KS/R/ 2008/4284 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2123 

(210) KS/R/ 2008/4311 

(220) 16/10/2008 
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(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2124 

(210) KS/R/ 2008/4312 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2143 

(210) KS/R/ 2008/4313 

(220) 16/10/2008  

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England,  GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2142 

(210) KS/R/ 2008/4314 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2141 

(210) KS/R/ 2008/4315 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2140 

(210) KS/R/ 2008/4316 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2138 

(210) KS/R/ 2008/4318 
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(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England , GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2136 

(210) KS/R/ 2008/4320 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England , GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2135 

(210) KS/R/ 2008/4321 

(220) 16/10/2008  

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2133 

(210) KS/R/ 2008/4323 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2132 

(210) KS/R/ 2008/4324 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2131 

(210) KS/R/ 2008/4325 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 61 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

569 

 

(111) 6711 

(210) KS/R/ 2008/4406 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 778 

(210) KS/R/ 2008/4488 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 811 

(210) KS/R/ 2008/4498 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 813 

(210) KS/R/ 2008/4500 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP Limited Corporation Service 

Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 865 

(210) KS/R/ 2008/4504 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 594 

(210) KS/R/ 2008/4506 

(220) 19/09/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP Limited Corporation Service 

Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, 

Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 788 

(210) KS/R/ 2008/4508 

(220) 16/10/2008 

(730) SmithKline Beecham Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 

9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 791 

(210) KS/R/ 2008/4511 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 828 

(210) KS/R/ 2008/4814 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 829 

(210) KS/R/ 2008/4816 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4993 

(210) KS/R/ 2008/4817 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4994 

(210) KS/R/ 2008/4818 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6702 

(210) KS/R/ 2008/5100 

(220) 16/10/2008 

(730) Becle, S.A. de C.V. Avenida Rio Churubusco 213, Granjas México, Añil y Avena 

Iztacalco, Mexico DF, 08400, MX 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7267 

(210) KS/R/ 2008/5146 

(220) 16/10/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/R/ 2008/5370 

(220) 16/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Vanish B.V. Siriusdreef 14, 2132WT, Hoofddorp , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7497 

(210) KS/R/ 2008/5371 

(220) 16/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1306 

(210) KS/R/ 2008/5827 

(220) 31/10/2008 

(730) MBE Worldwide S.p.A. Via Carlo Tenca 20 2 - 20124 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1188 

(210) KS/R/ 2008/5926 

(220) 31/10/2008 

(730) VALEANT Pharmaceuticals Ireland 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2880 

(210) KS/R/ 2008/6097 

(220) 14/11/2008 

(730) Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation) 

1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 886 

(210) KS/R/ 2008/6139 

(220) 10/10/2008 

(730) Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Corporation) 

1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/R/ 2008/6385 

(220) 18/11/2008 

(730) LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6146 

(210) KS/R/ 2008/6950 

(220) 18/11/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1390 

(210) KS/R/ 2008/7123 

(220) 18/11/2008 

(730) LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6549 

(210) KS/R/ 2008/7157 

(220) 18/11/2008 

(730) Guess?, Inc. 1444 S. Alameda Street Los Angeles, CA 90021, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6284 

(210) KS/R/ 2008/7795 

(220) 19/11/2008 
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(730) Trinseo Europe GmbH Zugerstrasse 231, CH-8810, Horgen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6284 

(210) KS/R/ 2008/7795 

(220) 19/11/2008 

(730) Trinseo Europe GmbH Zugerstrasse 231, CH-8810, Horgen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16028 

(210) KS/M/ 2008/4507 

(220) 27/08/2012 

(730) Symbol Technologies, LLC One Zebra Plaza, Holtsville, NY 11742 New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16037 

(210) KS/M/ 2008/4510 

(220) 27/08/2012 

(730) Symbol Technologies, LLC One Zebra Plaza, Holtsville, NY 11742 New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17473 

(210) KS/M/ 2008/5281 

(220) 10/07/2009 

(730) Reckitt Benckiser LLC 39 Interpace Parkway, Parsippany, NJ 07054, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17795 

(210) KS/M/ 2008/5518 

(220) 16/10/2008 

(730) InBev Belgium SPRL Boulevard Industriel 21, 1070 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10264 

(210) KS/M/ 2008/5522 

(220) 16/10/2008 

(730) InBev Belgium SPRL Boulevard Industriel 21, 1070 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12456 

(210) KS/M/ 2010/265 

(220) 31/03/2010 

(730) BGP Products Operations GmbH Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17779 

(210) KS/M/ 2012/1203 

(220) 26/11/2012 

(730) Denton Group (a Swiss Verein) Seestrasse 473 8038 Zurich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17779 

(210) KS/M/ 2012/1203 

(220) 26/11/2012 

(730) Dacheng Salans FMC SNR Denton Group (a Swiss Verein) Seestrasse 473 8038 

Zurich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2013/620 

(220) 01/07/2013 

(730) Dacheng Salans FMC SNR Denton Group (a Swiss Verein) Seestrasse 473 8038 

Zurich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2013/620 

(220) 01/07/2013 

(730) Denton Group (a Swiss Verein) Seestrasse 473 8038 Zurich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19344 

(210) KS/M/ 2014/1105 

(220) 21/11/2014 

(730) GENTLI Sh.P.K. Dardania, Kurrizi 49 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19350 

(210) KS/M/ 2014/1106 

(220) 21/11/2014 
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(730) GENTLI SH.P.K. Dardania, Kurrizi 49 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18900 

(210) KS/M/ 2014/1107 

(220) 21/11/2014 

(730) GENTLI SH.P.K. Dardania, Kurrizi 49 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18901 

(210) KS/M/ 2014/1108 

(220) 21/11/2014 

(730) GENTLI SH.P.K. Dardania, Kurrizi 49 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18902 

(210) KS/M/ 2014/1109 

(220) 21/11/2014 

(730) GENTLI SH.P.K Dardania, Kurrizi 49 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19355 

(210) KS/M/ 2014/1110 

(220) 21/11/2014 

(730) GENTLI SH.P.K. Dardania, Kurrizi 49 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19356 

(210) KS/M/ 2014/1111 

(220) 21/11/2014 

(730) GENTLI SH.P.K. Dardania, Kurrizi 49 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19090 

(210) KS/M/ 2015/68 

(220) 04/02/2015 

(730) Dacheng Salans FMC SNR Denton Group (a Swiss Verein) 

Seestrasse 473 8038 Zurich, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 19090 

(210) KS/M/ 2015/68 

(220) 04/02/2015 

(730) Denton Group (a Swiss Verein) Seestrasse 473 8038 Zurich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19092 

(210) KS/M/ 2015/69 

(220) 04/02/2015 

(730) Dacheng Salans FMC SNR Denton Group (a Swiss Verein) 

Seestrasse 473 8038 Zurich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19092 

(210) KS/M/ 2015/69 

(220) 04/02/2015 

(730) Denton Group (a Swiss Verein) Seestrasse 473 8038 Zurich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/764 

(220) 08/06/2016 

(730) ZKTECO CO., LTD. No.26, Pingshan 188 Industry Zone, Tangxia Town, Dongguan 

City, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/1442 

(220) 15/11/2016 

(730) AMIGOS CAFFÈ S.n.c. di Mingardi Severino e Arianna & C. Via delle Saline, 3 I-

34015 MUGGIA, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/1443 

(220) 15/11/2016 

(730) AMIGOS CAFFÈ S.n.c. di Mingardi Severino e Arianna & C. 

Via delle Saline, 3 I-34015 MUGGIA, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2147 

(210) KS/R/ 2008/266 

(220) 28/03/2008 

(730) Whirlpool UK Appliances Limited Morley Way, Peterborough, PE2 9JB, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2716 

(210) KS/R/ 2008/1732 

(220) 09/04/2008 

(730) DON DON proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.  Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje, 

SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 449 

(210) KS/R/ 2008/2305 

(220) 22/09/2008 

(730) BELUPO, lijekovi i kozmetika, d.d. Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4687 

(210) KS/R/ 2008/3928 

(220) 15/10/2008 

(730) Indivior UK Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1338 

(210) KS/R/ 2008/6186 

(220) 17/11/2008 

(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6284 

(210) KS/R/ 2008/7795 

(220) 19/11/2008 

(730) Trinseo Europe GmbH Zugerstrasse 231, CH-8810, Horgen, CH 

_____________________________________________________________________ 
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