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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 

China / Kina         CN 
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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 

Hungary / Hungaria        HU 
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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 

 

Namibia / Namibia        NA 
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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 

North Macedonia / Maqedonia Veriore     MK 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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APLIKIME MARKA TREGTARE 
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(210) KS/M/ 2021/477 

(220) 26/03/2021 

(731) GATSBY SH.P.K 

Sheshi Shadërvan, pn. Prizren, KS 

(591) e verdhë (gold) 

(740)  Ardian Morina Rr. Remzi Ademaj, 

Nr.94, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra, ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije tjera jo-alkoolike,  pije frutash dhe 

lëngje frutash, shurupe dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve   

33  Pije alkoolike, përveç birrave, preparate alkoolike për prodhimin e pijeve.  

34  Duhan dhe zëvendësues të duhanit, cigare dhe puro, avullues oral për duhanpirësit; 

artikuj për duhanpirësit, shkrepëse.  

43  Shërbime për furnizim me pije dhe ushqim, akomodim i përkohshëm   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/478 

(220) 26/03/2021 

(731) GATSBY SH.P.K Sheshi Shadërvan, 

pn. Prizren, KS 

(740)  Ardian Morina Rr. Remzi Ademaj, 

Nr.94, Prizren 
 

(540)  GATSBY 

 

 
     

 

(511) 32  Birra, ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije tjera jo-alkoolike,  pije frutash dhe 

lëngje frutash, shurupe dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve   

33  Pije alkoolike, përveç birrave, preparate alkoolike për prodhimin e pijeve.  

34  Duhan dhe zëvendësues të duhanit, cigare dhe puro, avullues oral për duhanpirësit; 

artikuj për duhanpirësit, shkrepëse.  

43  Shërbime për furnizim me pije dhe ushqim, akomodim i përkohshëm   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/479 

(220) 26/03/2021 

(731) GATSBY SH.P.K 

Sheshi Shadërvan, pn. Prizren, KS 

(740)  Ardian Morina Rr. Remzi Ademaj, 

Nr.94, Prizren 
 

(540)  GATSBY   PRISHTINA 
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(511) 32  Birra, ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije tjera jo-alkoolike,  pije frutash dhe 

lëngje frutash, shurupe dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve   

33  Pije alkoolike, përveç birrave, preparate alkoolike për prodhimin e pijeve.  

34  Duhan dhe zëvendësues të duhanit, cigare dhe puro, avullues oral për duhanpirësit; 

artikuj për duhanpirësit, shkrepëse  

43  Shërbime për furnizim me pije dhe ushqim, akomodim i përkohshëm   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/806 

(220) 08/06/2021 

(731) GRAVI SH.P.K Rr, Ilaz Kodra, 

H1,kati 6/40 Prishtine, KS 

(740)  Visar Kastrati Rr.Rexhep Mala nr.60, 

Prishtine 
 

(540)  N'maje gjuhe 

 

 
     

 

(511) 38  Transmetime audio  

41  Organizimi, Produkioni dhe prezantimi  

42  Edukimi; sigurimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/808 

(220) 08/06/2021 

(731) GROUPAUTO INTERNATIONAL 

147 avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, France, FR 

(591) E kaltër, e hirtë, e verdhë dhe e 

bardhë. E kaltër-Prapavija në të djathtë dhe 

''G''.''GROUPAUTO'', e hirtë- Prapavija në 

të majtë; e verdhë-hijëzimet tek shkronja 

''G''; e bardhë-logo e makinës 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  “Reklamim, menaxhim biznesi, këshillim biznesi, informacion ose pyetje, dhe 

posaçërisht këshillim mbi organizimin dhe menaxhimin e biznesit, konsulencë për 

menaxhim biznesi, analiza të çmimit të kostos, shërbime këshillimi për menaxhim biznesi, 

studim tregu, hulumtim biznesi, hulumtim tregu, parashikime ekonomike, marrëdhënie me 

publikun, hulumtime për qëllime biznesi, studime marketingu, këshillime dhe studime 

biznesi për krijimin, zhvillimin dhe menaxhimin e rrjeteve tregtare dhe shenjave, këshilla 

tregtare për përcaktimin e politikës së rrjetit tregtar në lidhje me zgjedhjen e furnizuesve, 

furnizimin, logjistikën dhe shpërndarjen, studimet për partneritet biznesi me të tjerët, 

rekrutim; shitje, shitje me pakicë, shitje me shumicë, shitje në internet dhe shitje me porosi 

të pjesëve të këmbimit për makina dhe kamionë, vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë, 
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produkte për thithjen e naftës, karburante (përfshirë benzinë për motorë) dhe ndriçues, 

qirinj, fitila, duke përfshirë jo - aditivë kimikë për lëndët djegëse, lëndë djegëse që 

përmbajnë alkool, benzinë, benzinë, benzol, produkte për pluhurosje, sisteme turbo 

injeksioni, motorë nafte dhe sisteme injeksioni të motorit benzinë, radiatorë, kushineta, 

valvula, vinça, presa hidraulike, bateri, zhurma, alarme , hidrometra, bateri, shtypës, aparate 

elektrike për saldim, fenerë, mbështjellje elektrike, kuti kryqëzimi, mbyllje për altoparlantë, 

priza treguese presioni për valvola, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndezës, çelësa, 

njehsorë, përçues elektrik, konektorë, aparate elektrike të kontrollit, kontrollues të 

shpejtësisë për automjete, aparate diagnostikuese, dinamometra, regjistrues kilometrash për 

automjete, shenja, pajisje ekuilibruese, aparate për fikje zjarri, siguresa, këllëqe për kabllo 

elektrik, njehsorë gazi, altoparlantë, tregues elektrik, matës, bateri, sportele revolucionare, 

trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, aparate për karikimin e pajisjeve elektrike, 

kontrollues, brava elektrike, produkte sinjalizimi, pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes, 

testues, peshore për bojë, aparate të palëvizshme të shpërndarjes së yndyrës, aparate të 

palëvizshme ose të lëvizshme të shpërndarjes së vajit, aparate për rigjenerimin e vajit , 

akumulatorët, analizuesit e gazit, PLC-të për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të 

automjetit, stolat e provës, bateritë dhe ngarkuesit e baterive, akumulatorët e nxehtësisë, 

aparatet e acetilenit, pajisjet për ftohjen dhe kondicionimin e ajrit në automjete, filtrat e 

ajrit, llambat, anti-mjegulla, anti -blare, pajisje antifriz, drita automobilistike, fenerë, kapak 

radiatori, instalime ngrohëse për automjete, automjete kondicionimi i ajrit, shkrirësit, 

pajisjet e ndriçimit për automjete, radiatorët elektrikë, llambat reflektorë, ngrohësit, 

sistemet e kondicionimit të ajrit, automjetet, aparatet për lëvizje nga toka, të gjithë 

aksesorët dhe pjesët rezervë të automjeteve, përkatësisht amortizuesit e shok (burimet), 

amortizuesit, anti - rrëshqitje, mjete kundër shkëlqimit të dritës, pajisje kundër vjedhjes, 

mbështetëset e kokës, boshte transmetimi, goditje rimorkio, kapuçë, trupa për automjete, 

zinxhirë, shasi, parakolp, roleta, alarme, valvola për goma, shkelje për goma qe rimbushen, 

shufra rrotullimi, karrocë rrota, trupa kamioni, kuti ingranazhesh, priza për rezervuarë, 

xhama të përparmë, kapakë për automjete, ingranazhe, rripa sigurie, tuba, shina, qarqe 

hidraulike, konvertues çift rrotullues, tregues të drejtimit, motorë elektrikë, tufë, 

ingranazhe, kapakë shpërndarës, goma, makina ekuilibruese rrotash, boshte, kushineta 

boshti, fshirëse xhami, rreshtime frenash, këpucë frenash, segmente frenash, frena, shirita 

për shpërndarës të rrotave, mbulesa, bordura rrotash, borde drejtimi, xhama dielli, 

mekanizmat e shtytjes, rimorkiot, tanket, pasqyrat e pasme, rrotat, trenat e makinave, 

transmisionet, turbinat, peshat e ekuilibrit për rrota, dyer, sedilje, rrota drejtuese, dritare, 

alarme, alternatorë, karburatorë, kompresorë ajri, kondensatorë, kushineta,  koka te 

cilindrave , ciklet, spoilerët, pajisjet e motorit, pompat e ajrit për automjete, kamionë, 

ashensorë, tavane kunder diellit, sisteme injeksion turbo, startera, sisteme të injektimit të 

karburantit për motorët me naftë dhe motorët me benzinë, radiatorë, kushineta, valvola, 

çikrik, presa hidraulike, bateri, gumëzhitës , alarme, alkoolometra, bateri, shtypës, pajisje 

elektrike për saldim, fenerë, mbështjellje elektrike, kuti lidhëse, kuti altoparlantësh, tregues 

presioni për valvola, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndezës, ndërprerës, matës, 

konduktor elektrik, konektorët, aparatet e kontrollit elektrik, kontrolluesit e shpejtësisë për 

automjete, aparatet diagnostikuese, dinamometrat, regjistruesit e kilometrave për automjete, 

shenjat, pajisjet e ekuilibrimit, aparatet për fikjen e zjarrit, siguresat, këllëfët për kabllot 

elektrike, matësit e gazit, altoparlantët, treguesit elektrik, matësit, bateritë, takometra, 

trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, ngarkues për pajisje elektrike, kontrollues, brava 
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elektrike, produkte sinjalizimi, pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes, testues, peshore për 

bojë, artikuj të pajisjeve lëvizëse të shpërndarjes së yndyrës, artikuj të pajisjeve të 

lëvizshme të shpërndarjes së vajit, pajisje rigjenerimi të vajit, akumulatorë, analizues gazi, 

PLC për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të një automjeti, stola provë, bateri dhe 

ngarkues baterie, nyje”.  

37  “Shërbime ndërtimi; riparimi i automjeteve motorike dhe i pjesëve të këmbimit dhe 

aksesorëve për automjete motorike; instalimi i pjesëve të këmbimit dhe aksesorëve për 

automjete motorike; ritrajtimi ose vullkanizimi i gomave; mirëmbajtja, pastrimi, larja dhe 

riparimi i automjeteve, marrja me qira e mjeteve  

39  “Shërbime për ndihmë kur prishen automjetet, magazinimin, marrjen me qira të rafteve 

të çatisë së automjeteve, marrjen me qira të automjeteve, tërheqjen; marrja me qira e 

automjeteve”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/842 

(220) 11/06/2021 

(300) 40-2020-0234769  22/12/2020  KR 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/902 

(220) 21/06/2021 

(731) Posco International Corporation 

134, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, 

SEOUL, KR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 9  Set-top kuti.  

11  Frigoriferë (ngrirës).  
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(210) KS/M/ 2021/931 

(220) 28/06/2021 

(731) DÖNMEZLER LİSANS KIRTASİYE 

OYUNCAK SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ MASLAK 

MAHALLESİ, BÜYÜKDERE CADDESİ, 

NORAMİN İŞ MERKEZİ, NO:237 B4,  

SARIYER -  İSTANBUL / TURKEY, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe pastruese, detergjentë të ndryshëm nga ata për përdorim 

në procesin e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues rrobash, zbutës pëlhurash për 

përdorim lavanderie, pastrues njollash, detergjentë për larje enësh; parfumeri; produkte 

kozmetikë (përveç kozmetikës mjeksore); aroma; deodorantë për përdorim personal dhe 

kafshë; sapunë (përveç sapunit mjekësor); përgatitje për kujdes dentar, dentifricë, lustra 

protezash, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, larës gojës, jo për qëllime mjekësore; 

preparate abrazive; leckë zmerile; letër zmerile; gur shtufi; pasta abrazive; përgatitje 

lustruese për lëkurë, vinil, metal dhe dru, lustrues dhe kremra për lëkurë, vinil, metal dhe 

dru, dyll për lustrim.  

16  Letër dhe karton; letër dhe karton për qëllime paketimi dhe ambalazhi, kuti kartoni; 

peshqir letre; letër higjienike; peceta letre; materiale plastike për qëllime paketimi dhe 

ambalazhi; blloqe shtypi dhe shkronja; materiale libërlidhës; botime të shtypura; materiale 

të shtypura; libra, revista, gazeta, libra faturash, shënime të shtypura të dërgimit, kupona të 

shtypur (vauçer), kalendarë; postera; fotografi (të shtypura); piktura; stiker (zyre); pulla 

postare; takëm shkrimi, takëm zyre, material udhëzues dhe mësimor (përveç mobiljeve dhe 

aparateve); mjete për të shkruar dhe vizatuar; materiale artistësh; produkte letre për qëllime 

zyre; ngjitës për qëllime zyre, stilolapsa, lapsa, goma, shirita ngjitës për qëllime zyre, 

kartona kartoni (materiale artistësh), letër shkrimi, letër kopjimi, rrule letre për arka 

regjistrimi, materiale vizatimi, dërrasa për shkumës, lapsa vizatimi, ngjyra uji (vizatim); 

rekuizita zyre; rrule dhe brusha për ngjyrosje.  

18  Lëkura të papunuara ose gjysëm të përpunuara dhe lëkura kafshësh, imitime të lëkurës, 

lëkurë e fortë, lëkurë e përdorur për astar; mallra të bëra prej lëkure, imitimit të lëkurës ose 

materiale të tjera, të dizajnuara për bartjen e sendeve, të përfshira në këtë klasë; çanta, 

kuleta, kuti dhe koferë të bëra prej lëkure ose lëkura e fortë; çanta çelsash, kofer (bagazhe), 

çanta kostumersh; çadra; cadra për hije; çadra dielli; bastunë; kamxhikë; parzmore; takëm 

shale; uzengji; shirita lëkure (dizginë) takëm shale.  

25  Veshje, përfshirë veshjet e brendshme dhe veshjet e jashtme, të ndryshme nga ato të 

veçanta për qëllime mbrojtëse; çorape, kufje (veshje), shall, bandanë, shalle, rripa [veshje]; 

mbathje, këpucë, pantofla, sandale; veshje koke, kapele, kapele me ballik, bereta, kapele 

(veshje), kapele kafke.  
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(210) KS/M/ 2021/932 

(220) 28/06/2021 

(731) 2 EURO MUSIC L.L.C. Rr. Hasan 

Cerkini, 26, Ferizaj, R. Kosove, KS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Mozzikflavors  

 

 
     

 

(511) 34  Duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; prodhime duhani, përfshirë cigare, puro, 

puro të vogla, nargjile elektronike; kokë nargjileje elektronike; aromatizues për duhan & 

nargjile; nargjile (shisha); duhan për nargjile (shisha); nargjile me duhan aromatizues; llulla 

për nargjile (shisha); pjesë për nargjile dhe pikërisht fleta e nargjilesë, tubat, tasat, gypat e 

nargjilesë, majat e tubit të nargjilesë dhe pincetat e nargjilesë; njomëzuesit; duhani me 

gjethe; pipëza për nargjile; avullues oral për duhanpirës; duhan për tymosje; cigare pa tym; 

avullues & llulla; gurë me avull për nargjile; duhan për nargjile; lëngje të aromatizuara dhe 

pluhura të tretshme për tu përdorur në nargjile; aksesorë ose pjesë nargjileje (përfshirë 

qymyr nargjileje, tasa dhe koka nargjileje, pipa dhe kordona nargjileje; baza nargjileje, 

pipëza dhe filtra nargjileje dhe gojëza nargjileje, pipa një-përdorimshe nargjileje, frone 

nargjileje, çanta dhe kuti nargjileje, vazo nargjileje).  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; adminsitrim biznesi; shërbime zyre; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë, ose me anë të mediave elektronike ose përmes porosive me postë, 

në lidhje me aromatizues për duhan & nargjile; nargjile (shisha); duhan për nargjile 

(shisha); nargjile me duhan aromatizues; lëngje të aromatizuara dhe pluhura të tretshme për 

tu përdorur në nargjile.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/956 

(220) 01/07/2021 

(731) Kassatly Group Holding S.A.L. 

 Achrafieh, Sioufi, Acacia Bldg., First Floor,  

Beirut, Lebanon, LB 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  FREEZMIX 

 

 
     

 

(511) 32  Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera joalkoolike; pije nga frutat dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve, pije të karbonizuara  

33  Pije alkoolike (përveç birrave).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1009 

(220) 12/07/2021 

(731) Strellson AG, Division JOOP! 

Sonnenwiesenstrasse 21 8280 Kreuzlingen 

Switzerland, CH 

(526)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(511) 8  Mjete për dekantiminimin e lëngjeve (vegla dore), mprehës çeliku, hapës guaskash, 

takëm tavoline (thika, pirunë dhe lugë), hekura të sheshta (jo elektrike), hapëse kanaçesh 

(jo elektrike), vegël për grimcim të akullit, pirunë tryeze, mjete dore për kaçurrela flokësh 

(jo elektrike), prerëse perimesh, grimcues perimesh, brisk roje, lugë, takëm për manikyr, 

thika, takëm tavoline, havan për shtypje, lima për thonj, prerëse thonjsh (elektrike ose jo 

elektrike), arka për roje, pincë, brisk (elektrik ose jo elektrik), shirit (rip) për brisqe, 

gërshërë, pjata argjendi (thika, pirun dhe lugë).  

9  Syze, szye dielli.  

11  Lavamanë, kësulë kuzhine për nxjerje avujsh, instalime banje, ngrohës për banjë, tuba 

banje, veshje banje, llampa, bidete, llampa harkore, toster buke, drita tavani, dushe, kabina 

dushi, sënduk akulli, friteza (elektrik), llamba gazi, ngrirës, tharëse flokësh, fenerë, ngrohës 

uji, jastekë për ngrohje (elektrik, jo për qëllime mjeksore, elementet për ngrohje, furra, 

filtra kafeje (elektrik), aparate kafeje (elektrike), fura tharëse, llambadarë, kabina (dollap) 

ftohës, hije llambash, fenerë për ndriçim, furrat me mikrovalë (aparate gatimi), çezmat për 

tubat e ujit, soba (stufa) (aprate ngrohëse), aparate dhe instalime saniare, pishtarë xhepi 

(elektrik), ngrohës pjatash, nevojtore (klozet uji), tas tualeti, ulëse tualeti, istnalime uji për 

shpërlarje, urinare (pajisje sanitare), lavaman për larje duarsh (pjesë e pasijeve sanitare), 

aparate për marrjen e ujit, çakmakë.   

14  Shenjat (bexhe) prej metali të çmuar, agate, amuleta (stoli), karfica (stoli), 

rrathë/byzylykë (stoli), rripa ore, orë dore, shufra nga metali i çmuar, varëse nga metali i 

çmuar, stoli prej qelibari të verdhë, broçe (stoli), buste prej metali të çmuar, kronografë 

(orë), kronometra, kronoskopë, diamante, fije prej metali të çmuar (stoli), gurë të çmuar, 

orë dhe sahatë (elektrik), fildish (stoli), arka për orën dhe arka për bërjen e orëve, figurina 

(statuja) prej metali të çmuar, arka orësh, arka sahatësh, qelq orësh, fije ari (stoli), fije 

argjendi, gurë gjysëm të çmuar, gjerdan (stoli), stoli kapelash prej metali të çmuar, stoli, 

zbukurime/ornamente (stoli), kuti prej metali të çmuar, zinxhirë (stoli), zinxhirë orësh, 

mansheta, kapëse kravte, vepra arti prej metali të çmuar, medalje, medalione (stoli), 

monedha, gjilpëra zbukuruese, vathë, perla (stoli), platin (metal), perlat e bëra nga ambroidi 

(qelibar i shtypur),  unaza (stoli), rrathë për çelsa (xhingla ose imtësira), zbukurime 

këpucësh (prej metali të çmuar), thurje argjendi (tel argjendi), zbukurime argjendi, 

numrator Dielli, spinel (gurë të çmuar), mates kohe (kronometra), stoli ngjitëse (stoli 

kostumesh), orë, sahatë, kuti për orë (prezantim), orë alarmi; kuti stolish/ arka.  

18   Arka dokumentesh, çanta shpine, çanta për kampues, çanta (zarfe, qese) nga letra, për 

paketim; çanta plazhi, kuti prej lëkure ose karton lëkure, kuti me fibra te vullkanizuar, çanta 

letrsh, kallam, arka kartelash (shënime), arka (prej lëkure ose karton lëkure), shtëpiza/këllëf 

(nga lëkura për burime/gjësende), çanta prej rrjete (jo prej metali të çmuar),  lëkura me lesh, 

zbukurime lëkure për mobilje, çanta gjahu (pajisje gjuetie), çanta veshjesh për udhëtime, 

çanta dore, thasë për (fjetje), arka çelsash (veshje lëkure), lëkurë, çanta rrjeti për pazar, 

cadra dielli, çadra patios; kuletat e xhepit, çantat (turba), torba shkollore, çanta pazari,  

valixhe kostumesh, çanta prej lëkure (bosh), çanta udhëtimi, mbathje udhëtimi, mbulesa 

çadrash, cadra, valixhe, çanta kozmetike, jo të përshtatura, çanta pazari me rrota.  

20  Shtretër; rafte bibliotekash; mobilje zyre; arka druri ose plastike; stenda për pallto; 

kosha, jo nga metali; karrige të larta për bebe; jastëk; varëse rrobash; sirtarë; prodhime 

shportarie; karige të lehta (relaksuese); dyshek me ajër, jo për qëllime mjeksore; dyshekë; 



Buletini Zyrtar Nr. 103 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

17 

 

mobilje; rafte (mobilje); mbështetëse për ombrella; thasë gjumi për kampim; dollapë 

rrobash; tavolina ( mobilje); tryezë me rrota (mobilje); koltuqe; sofa; pasqyra (qelq për 

dukje); ulëse; tavolina; vitrina (mobilje); unaza perdesh; shina perdesh (korniza); shufra 

perdesh; stendat për vendosjen e gazetave; hihezues të brendshëm dritaresh (hijezues, 

mobilje); korniza pikturash; hijezues i brendshëm me shirita; makara plastike për hiezues; 

hiezues i thurur prej druri (mobilje); doreza dere (jo prej metali), pulla porcelani.   

21  Lecka për pastrimin e syzave; furça tualeti; mallra për furça; buste të Kinës, terakota 

ose qelq; enë për gjalpë; mbulesa enësh gjalpi; ornamente Kine (stoli); përzierës kokteji; 

tenxhere e nxehtë (që nuk nxehet me rrymë elektrike); mbulesa enësh; kapakë tenxhersh; 

kompakte pudre, kuti sapuni; kaditë e çajit; enë sheqeri; kapëse sheqeri; enë (kupa) vezësh; 

kova; kavanoza qelqi (karboni); enë prej metali për prodhimin e akujve dhe pijeve të 

akullta; kova akulli; kallëpe kubike akulli; takëm tryeze (shishe); takëm (shishe) vaji; 

thupra (kineze) për tu ushqyer; arka për krehës; pagur për pije për udhëatarë; statuja prej 

porcelani, terrakote ose qelqi; pagur; shishe; hapës shishesh; presa frutash, jo elektrike, për 

qëllime shtëpiake; kontejnerë të izoluar nga nxehtësia për pije; kontejnerë të izoluar 

termikisht për ushqim; kontejnerë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë; enë për perime; 

takëm tavoline (veshje) pos (të ndyshme nga thikat, pirunët dhe lugët); takëm tenxheresh 

për gatim; takëm për mëlmesa; kanaqe (kova) për ujitje; qelq i emaluar; kuti nga qelqi; gota 

(shtesë); enë qelqi; mozaikë prej qelqi, jo për ndërtim; qelqurina të pikturuara; skarë (enë 

gatimi); mbështetëse për skarë; doreza për qëllime shtëpiake; mbajtëse pecetash; paisje për 

qëllime shtëpiake; arrëthyese; streçe për këmisha; presa për pantallona; streçe për 

pantallona; filtra kafeje, jo elektrik; enë kafeje, jo elektrike; mulli kafeje, që punon me 

dorë; shërbime kafeje; krehër; enë (filxhan) çaji; ibrik; dekantues; mbështetës, jo nga letra 

dhe të ndyshëm nga qarqafet e tavolinës; kapakë për enë të djathit; tigan për zierje; vazo për 

biskota; qeramika për qëllime shtëpiake; shuese qirinjsh; shandanë (qirinjësh); kazanë; 

kazanë, jo elektrik; streçe rrobash; mbajtëse (grep) butonash; kallëpe gatimi; enë gatimi, jo 

elektrike; tenxhere gatimi; shporta pikniku të përshtatura (përfshir enët); shporta, për 

përdorim shtëpiak; demijon (enë qelqi); çels tapash; enë kozmetike; presa lidhëse; kristal 

(qelqurina); kallëpe tortash; kontejner kuzhine; enë kuzhine; pajisje për ftohjen e ushqimit 

që përmbajnë lëngje të shkëmbimit të nxehtësisë, për qëllime shtëpiake; shishe 

frigoriferike; qese izotermike; vepra arti, prej porcelani, terrakote ose qelqi; takëm likeri; 

lugë kullimi, për përdorim në kuzhinë; mbështetëse thike për tryezë; trazues; miksera, 

manual (trazues kokteji); blender, jo elektrikë, për qëllime shtëpiake; mullinj për qëllime 

shtëpiake, që punojnë me dorë; makina për petë (brume) (që punojnë me dorë); gota 

frutash; gota letre ose plastike; pjata letre; avullues parfumesh; mulli piperi, që punojnë me 

dorë; enë piperi; mbajtëse për lule dhe bimë (rregullim lulesh); furça rroje; enët; prerëse për 

ëmbëlsira (biskota); enë prej porcelani; kuti dreke; vatë për pluhurosje; instrumente 

pastrimi (që punojnë me dorë); lecka (lecka) për pastrim; absorbues tymi për qëllime 

shtëpiake; rende (enë shtëpiake); rrahës, jo elektrikë; lugë përzierëse (enë kuzhine); tasa 

(enë) sallate; kripore (enë); kripore tunduese; shpatulla (enë kuzhine); furça për pastrimin e 

rezervuarëve dhe kontejnerëve; tasa (legen); lugë (tavoline); tabela prej porcelani ose qelqi; 

trazuese (përzierje), jo elektrike, për qëllime shtëpiake; drasë prerëse për kuzhinë; tenxhere 

me presion (autoklavë), jo elektrike; lugë këpucësh; furça për këpucë; pajisje për lustrim 

dylli, jo elektrike, për këpucë; pemë këpucësh (streçe); trive (enë tryeze); sfungjer për 

qëllime shtëpiake; mbajtës sfugjeri; shërbime (enësh); tryezë lëvizëse (leazy susane); unaza 

pecetash; sitë; sifone për ujë të gazuar; arkë derkuci, jo nga metali; furça për larjen e enëve; 
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statuja prej porcelani, terrakote ose qelqi; enë argjile; mjet për heqje çizmesh (boot jacks); 

tasa supash; tabaka për qëllime shtëpiake; epergne (zbukurim tavoline); gota (filxhan); 

infuzione çaji; shërbime çaji; prerës pasta; shkop t’holues (kuzhine); pjata tavoline; tabaka 

për thërime; paisje tualeti; arka tualeti; mbajtës i letrës së tualetit; sfungjer tualeti; kapakët e 

tenxhereve; tenxhere; qeramikë; shërbyes për byrek; enë për pije; gota për pirje; mbulesa 

vazosh për lule, jo prej letre; pjata filxhani; vazo; toster (hekur) për nafore, jo elektrike; 

kapse rrobash; rafte rrobash (për tharje); furça dhëmbësh; furça dhëmbësh, elektrike; 

lavamanët.  

24   Leckë e tekstilit për heqjen e makiazhit; pëlhurë banje (përveç veshjeve), pëlhura 

pambuku, batanije shtrati, qarqafë shtrati, mbulesa (veshje) shtrati, këllëf jastëku, astar 

(tekstile), perde rrjetë, perde prej tekstili ose plastike, mbajtëse perdesh prej materiali 

tekstil, peshqirë fytyre nga tekstili, leckë të gomuar (e ndryshme nga ato për zyra), peshqirë 

prej tekstili, pëlhure kërpi, liri shtëpiak, pëlhurë si imitim i lëkurave të kafshëve, materiale 

plastike (zëvendësim për pëlhura), beze, leckë, mbulesa dysheku, mbulesa të lira për 

mobilje, pëlhura tapicerie, vend shtroje (jo prej letre), perde dere, qilima për udhëtim 

(mbulesa, kadife, thasë gjumi (çarçafë), mëndafsh (leckë), mbulesa shtrati, material tekstil, 

pëlhurë e thurur, taftë (leckë), peceta tryeze prej tekstili, pëlhurë, pëlhurë për çizme dhe 

këpucë, varëse muri prej tekstili, shtroje tryeze (jo prej letre), rogoz tavoline, mbulesa 

tavoline (jo prej letre), mushama (për përdorim si mbulesa tavoline), çarçafë (tekstil), tyl, 

pëlhura tekstili jo të endura, liri tryeze (jo prej letre), dorashka për larje, material elastik i 

endur, pëlhurë ngjitëse për aplikim me nxehtësi, leckë e gjurmuar për qëndisje, leckë leshi, 

faculete tekstili.  

25  Kostume, takëm fëmijësh (veshje), kostume banje, mbathje banje, rroba banje, kapele 

banje, sandale banje, papuçe për banjë, bandan (shami qafe), veshje nga imitimi i lëkurës, 

veshjet motoristësh, veshje, veshje letre, pajisje metalike për këpucë dhe çizme, arushë 

pelushi (ndërresa të brendshme), sutjena, rripa (veshje), veshje për gjimnastikë, këpucë 

gjimnastike, gjysmë çizme, shalle, doreza (veshje), shapka/papuçe, xhemper (këmishë 

para),  këmisha, pantallona, aski, kapele, xhaketa (veshje), fanella (veshje), xhepa për 

veshje, veshje të gatshme, kapelë për veshje, kamisole, korse (veshje nën rroba), kravate, 

përparëse, jo prej letre; veshje prej lëkure, veshje të brendshme, pallto, korse, 

robdëshambër, mufe (veshje gëzofi), kapele (veshje koke), veshje e jashtme, kufje veshësh 

(veshje), kombinime (veshje), xhupe, pelerina, gëzof (veshje), nën funde, pulovër, pizhame, 

veshje çiklistësh; veshje të papërshkueshme nga uji, funde, sandale, mbrojtëse jakash, breza 

për veshje, vello/mbulesa (veshje), mbulesë (shami), kilota për veshje, çizme me lidhëse, 

këpucë, veshmbathje, kominoshe, çizme skish, veshje të brendshme, çorape, lastëk 

çorapesh, çizme për sport, çizme, shirita koke (veshje), këpucë ose sandale esparto, shalle, 

veshje plazhi, këpucë plazhi, llastës çorapesh, çorape femrash, triko, pulovër, bluza, togë 

(veshje), rroba të thurura (veshje), fanellë, kapot, pantallona, kostume të lagura për ski në 

ujë, jelekët, çorape (geta).  

27  Shtroje banje; bulesa dyshemeje; mbulesa dyshemeje nga vinili; shtroje dere; shtroj e që 

nuk rëshqasin; shtroje për gjimnastë; torfë (bar) artificial; linoleum; shtroje; tapeta; shtroje 

kallami; tapiceri (varëse muri), jo prej tekstili; qilima; shtresa nën qilim.  

42  Dizajn industrial, dizajnim i veshjes, dizajnim i paketimit, dizajni i dekorit të 

brendshëm. 
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(210) KS/M/ 2021/1010 

(220) 12/07/2021 

(731) Strellson AG, Division JOOP! 

Sonnenwiesenstrasse 21 8280 Kreuzlingen 

Switzerland, CH 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Syze, szye dielli.  

14  Shenjat (bexhe) prej metali të çmuar, agate, amuleta (stoli), karfica (stoli), 

rrathë/byzylykë (stoli), rripa ore, orë dore, shufra nga metali i çmuar, varëse nga metali i 

çmuar, stoli prej qelibari të verdhë, broçe (stoli), buste prej metali të çmuar, kronografë 

(orë), kronometra, kronoskopë, diamante, fije prej metali të çmuar (stoli), gurë të çmuar, 

orë dhe sahatë (elektrik), fildish (stoli), arka për orën dhe arka për bërjen e orëve, figurina 

(statuja) prej metali të çmuar, arka orësh, arka sahatësh, qelq orësh, fije ari (stoli), fije 

argjendi, gurë gjysëm të çmuar, gjerdan (stoli), stoli kapelash prej metali të çmuar, stoli, 

zbukurime/ornamente (stoli), kuti prej metali të çmuar, zinxhirë (stoli), zinxhirë orësh, 

mansheta, kapëse kravte, vepra arti prej metali të çmuar, medalje, medalione (stoli), 

monedha, gjilpëra zbukuruese, vathë, perla (stoli), platin (metal), perlat e bëra nga ambroidi 

(qelibar i shtypur),  unaza (stoli), rrathë për çelsa (xhingla ose imtësira), zbukurime 

këpucësh (prej metali të çmuar), thurje argjendi (tel argjendi), zbukurime argjendi, 

numrator Dielli, spinel (gurë të çmuar), mates kohe (kronometra), stoli ngjitëse (stoli 

kostumesh), orë, sahatë, kuti për orë (prezantim), orë alarmi; kuti stolish/ arka.  

16  Dosjet e dokumentesh (zyre); albume; karta njoftimi (zyre); dollapë për zyre (rekuizita 

zyre); piktura (fotografi) të kornizuara ose të pa kornizuara; fletë letre (zyre); lapsa; 

mprehësa lapsash (elektrik ose jo elektrik); makina për mprehjen e lapsave (elektrik ose jo 

elektrik); jastëkët/mështetës  (zyre); pesha letre; rafte letrash; Letër shkrimi; pamflete; libra; 

libërmbajtës; rekuizita zyre, përveç mobiljeve; materiale të shtypura; mbajtës lapsash; 

fontanë stilolapsash; kartolina urimi; zarfe (artikuj zyre); dosje për letra; mbajtës 

pasaportash; kuti kapelash prej kartoni; kalendarët; mbështetëse prej letre; karta; karton; 

vepra artistike litografike; faqeshënues; perforues zyre; goditës/shtues (rekuizita zyre); 

revista (revista periodike); thika letre (hapëse) (rekuizita zyre); kruajtëse (gomë) për zyra; 

plumba lapsi; mbajtëse të plumbit të lapsit; libra shënimesh; letër ambalazhi; artikuj 

shkrimi; peshqirë letre për fytyrën; peshqirë letre; peceta tavoline prej letre; facoleta letre; 

qese letre konike; fotografi; foto-gravura; postera; portrete; kartolina; prospektet; goma 

fshirëse; kuti kartoni ose letre; tabela/shenja prej letre ose kartoni; modele për rrobaqepësi; 

arka stilolapsash; stenda boje; instrumente shkrimi; libra shkrimi ose vizatimi; arka shkrimi 
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(zyre); materiale shkrimi; shtroje nga letra; veshje/mbulesa tavoline prej letre; qarqaf 

tavoline prej letre; mbështetës tavoline nga letra; artikuj prej kartoni; materiale vizatimi; 

jastekë vizatimi; tabela vizatimi; takëm vizatimi; instrumente vizatimi; printime grafike; 

botime periodike; gazeta; shirit për puro, ngjitëse/stiker (shkrimi).  

18  Arka dokumentesh, çanta shpine, çanta për kampues, çanta (zarfe, qese) nga letra, për 

paketim; çanta plazhi, kuti prej lëkure ose karton lëkure, kuti me fibra te vullkanizuar, çanta 

letrsh, kallam, arka kartelash (shënime), arka (prej lëkure ose karton lëkure), shtëpiza/këllëf 

(nga lëkura për burime/gjësende), çanta prej rrjete (jo prej metali të çmuar),  lëkura me lesh, 

zbukurime lëkure për mobilje, çanta gjahu (pajisje gjuetie), çanta veshjesh për udhëtime, 

çanta dore, thasë për (fjetje), arka çelsash (veshje lëkure), lëkurë, çanta rrjeti për pazar, 

cadra dielli, çadra patios; kuletat e xhepit, çantat (turba), torba shkollore, çanta pazari,  

valixhe kostumesh, çanta prej lëkure (bosh), çanta udhëtimi, mbathje udhëtimi, mbulesa 

çadrash, cadra, valixhe, çanta kozmetike, jo të përshtatura, çanta pazari me rrota.  

25  Kostume, takëm fëmijësh (veshje), kostume banje, mbathje banje, rroba banje, kapele 

banje, sandale banje, papuçe për banjë, bandan (shami qafe), veshje nga imitimi i lëkurës, 

veshjet motoristësh, veshje, veshje letre, pajisje metalike për këpucë dhe çizme, arushë 

pelushi (ndërresa të brendshme), sutjena, rripa (veshje), veshje për gjimnastikë, këpucë 

gjimnastike, gjysmë çizme, shalle, doreza (veshje), shapka/papuçe, xhemper (këmishë 

para),  këmisha, pantallona, aski, kapele, xhaketa (veshje), fanella (veshje), xhepa për 

veshje, veshje të gatshme, kapelë për veshje, kamisole, korse (veshje nën rroba), kravate, 

përparëse, jo prej letre; veshje prej lëkure, veshje të brendshme, pallto, korse, 

robdëshambër, mufe (veshje gëzofi), kapele (veshje koke), veshje e jashtme, kufje veshësh 

(veshje), kombinime (veshje), xhupe, pelerina, gëzof (veshje), nën funde, pulovër, pizhame, 

veshje çiklistësh; veshje të papërshkueshme nga uji, funde, sandale, mbrojtëse jakash, breza 

për veshje, vello/mbulesa (veshje), mbulesë (shami), kilota për veshje, çizme me lidhëse, 

këpucë, veshmbathje, kominoshe, çizme skish, veshje të brendshme, çorape, lastëk 

çorapesh, çizme për sport, çizme, shirita koke (veshje), këpucë ose sandale esparto, shalle, 

veshje plazhi, këpucë plazhi, llastës çorapesh, çorape femrash, triko, pulovër, bluza, togë 

(veshje), rroba të thurura (veshje), fanellë, kapot, pantallona, kostume të lagura për ski në 

ujë, jelekët, çorape (geta).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1041 

(220) 16/07/2021 

(731) Cai Zhenghao Laozhai, Dagutang 

Village, Zhouxiang Town, Cixi City,  

Zhejiang, CN 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Piskatore kutikulash; komplete pedikyrësh; pranga për prangosje; aparate për 

tatuazhe; mjete dore, aparatura dore; prerëse mjekre; piskatore; kuti për mjete rroje; lime 

thonjësh; brisqe, elektrike ose jo elektrike; prerëse flokësh për përdorim personal, elektrik 

dhe jo elektrik; komplete për manikyr; aparate për shpimin e veshëve; pajisje depilimi, 

elektrike dhe jo-elektrike; mjete dore për kaçurrela të flokëve; apparat për formimin e 
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kaçurreleve; teh rroje; qantë e vogël për mjete të rrojës; Lustruesit e thonjve, elektrik ose jo 

elektrik; prerëse thonjsh, elektrikë ose jo elektrikë; aparat për kthimin e qerpikëve.  

11  Fenerë për ndriçim; enë gatimi, elektrike; frigoriferë; aparate dhe makina pastruese të 

ajrit; aparate dhe makina pastruese të ujit; valvola termostatike [pjesët e instalimeve të 

ngrohjes]; aparate ngrohëse, elektrike; avulluesit; aparate ndriçimi për automjete; pajisjet 

dhe instalimet e ftohjes; çakmakët; ngrohësit e ujit; tharëse flokësh; ventilator elektrik për 

përdorim personal; aparatet e tharjes; llambat; radiatorë, elektrikë; llambat për kaçurrela; 

sterilizues me avull, elektrikë, për gatim; Dush   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1044 

(220) 16/07/2021 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparate për ngrohje dhe gatim; aparate për ngrohjen e qumështit dhe për 

shkumëzimin e qumështit; aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta, të ftohta ose 

frigoriferike; makina elektrike për përgatitjen e të gjitha llojeve të pijeve të nxehta, të ftohta 

ose frigoriferike (përveç makinerive elektromekanike); makina elektrike për kafe, ibrik 

elektrike për kafe dhe zierës kafeje me filtrues; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura; aparate elektrike për bërjen e çajit dhe kafesë; makina elektrike për 

përgatitjen e pijeve; komponentët që kanë të bëjnë mbushjen, gëzhojë (cartridges) dhe 

pjesët rezervë për këto makina. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1072 

(220) 22/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër  dhe e Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. Soliteri 

Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 
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qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues te kafes; miell dhe produkte te 

punuara nga drithërat, drithëra, mielli dhe produkte nga mielli integral; brumëra ushqyese; 

kafe, çaj, kakao dhe pije çokolate; kafe dhe kakao produkte për përpunimin e pijeve 

alkoolike dhe jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina; ëmbëlsira, ëmbëlsira 

dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharëm buke, pluhur për pjekurinë 

(fryrje), nisheste për ushqim; krip; mustardë; majonezë, salcë domatesh (ketchup); uthull, 

salca (mëlmesa), lyrje – salcë për sallata; mëlmesa, ekstrakte mëlmesash, bimë te thara; 

gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, peta, oriz, 

bukë, pjekurinë dhe/ose ëmbëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht përbëhet prej drithërave, 

brumërave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose ëmbëlsirat; gjëra ushqimore 

(zarzavate) dietave ushqyese, të cilat nuk janë të përshtatura për përdorim ne mjekësi, te 

cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, oriz, bukë.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1080 

(220) 22/07/2021 

(731) Mederer GmbH Oststrasse 94 

90763 Fürth, DE 

(591) E bardhë, e hirtë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Karamele; bonbone; ëmbëlsira që përbëhen nga ose përmbajnë gomë frutash 

dhe/apo sheqer të gazuar dhe/apo xhelatinë dhe/apo jamball, jo për qëllime mjekësore; 

ëmbëlsira për dekorimin e pemëve të krishtlindjes; bonbone përtypëse me fruta; bonbone 

me xhelatinë; bonbone përtypëse; bonbone të forta; gomë për përtypje; të gjitha mallrat e 

përmendura poashtu me mbushje çokolate dhe mbështjellje të çokolatës; kremë për lyerje 

për bukë të sheshta me bazë të niseshtes, proteinave dhe sheqerit; kokoshka; akullore; 

jogurt i ngrirë; ëmbëlsira që përmbajnë fruta; ëmbëlsira që përbëhen nga frutat. 
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(210) KS/M/ 2021/1115 

(220) 27/07/2021 

(731) LABORATOIRES D’ANJOU 

18, rue de l’Arcade, 75008 PARIS, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  CEBELIA 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun, parfumeri, vajra esencialë, produkte kozmetikë, locione për flokë, mjete 

identifikuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1117 

(220) 28/07/2021 

(731) International Foodstuffs Co LLC  

P.O Box No. 4115, Sharjah UAE, AE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30   Pasta; Makarona; Makarona të gjata (noodles); Makarona të menjëhershme; 

Shpageta; Makarona të bëra në fije të holla të gjata; Majë buke;  Pluhur pjekjeje; Salcë 

sallatash; Majonezë; Uthull; Keqap dhe Salca (erëzat); Brumë i ngrirë; krepa të ngrira; 

akullore; Ëmbëlsira frutash të ngrira; Ëmbëlsira me akull; Bukë; Pasta; Gjilpërë; Kripë; 

Mustardë; Miell i bërë nga drithërat; Erëza; Pije ushqimore (me bazë drithi dhe bimor); Sos 

i përbërë nga mishi i zier; Çaj bimor; Mjaltë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1174 

(220) 11/08/2021 

(731) Liridon Kalenderi Rruga “Kleqka” Nr. 

20 Prizren, KS 

(591) Kuqe, e kuqe e mbyllur, e kuqe e 

hapur, e bardhë, hiri, kltër e hapur, e kaftë e 

mbyllur, e kaftë e hapur, e verdhë, ari, e 

gjelbërt e hapur, e gjelbërt e mbyllur.e zezë. 

(740)   

 
 

(540)   
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(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatina, reҫelet, kompostot; vezët, 

qymshti dhe produktet e tij; vajra dhe yndyrat për ushqim.  

30  kafe,çaj kakao , mielli dhe produktet e drithërave, bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, 

sheqer, pjekje pluhr ,   akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollaTe , tortë pastë, 

ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota 

me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1175 

(220) 11/08/2021 

(731) Liridon Kalenderi Rruga “Kleqka” Nr. 

20 Prizren, KS 

(591) Kuqe, e kuqe e mbyllur, e kuqe e 

hapur, e bardhë, hiri, kltër e hapur, e kaftë e 

mbyllur, e kaftë e hapur, e verdhë, ari, e 

gjelbërt e hapur, e gjelbërt e mbyllur.e zezë. 

(740)   

 
 

(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; xhelatina, reҫelet, kompostot; vezët, 

qymshti dhe produktet e tij; vajra dhe yndyrat për ushqim.  

30  kafe,çajë kakao , mielli dhe produktet e drithërave, bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, 

sheqer, pjekje pluhr ,   akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollade , tort pastë, 

ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota 

me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  
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(210) KS/M/ 2021/1176 

(220) 11/08/2021 

(731) Liridon Kalenderi Rruga “Kleqka” Nr. 

20 Prizren, KS 

(591) Kuqe, e kuqe e mbyllur, e kuqe e 

hapur, e bardhë, hiri, kltër e hapur, e kaftë e 

mbyllur, e kaftë e hapur, e verdhë, ari, e 

gjelbërt e hapur, e gjelbërt e mbyllur.e zezë. 

 
 

(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; xhelatina, reҫelet, kompostot; vezët, 

qymshti dhe produktet e tij; vajra dhe yndyrat për ushqim.  

30  kafe,çaj kakao , mielli dhe produktet e drithërave, bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, 

sheqer, pjekje pluhr ,   akull,pastë bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollate , tortë pastë, 

ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota 

me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1177 

(220) 11/08/2021 

(731) Liridon Kalenderi Rruga “Kleqka” Nr. 

20 Prizren, KS 

(591)    Kuqe, e kuqe e mbyllur, e kuqe e 

hapur, e bardhë, hiri, kltër e hapur, e kaftë e 

mbyllur, e kaftë e hapur, e verdhë, ari. 

 
 

(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; xhelatina, reҫelet, kompostot; vezët, 

qymshti dhe produktet e tij; vajra dhe yndyrat për ushqim.  

30  kafe,çaj kakao , mielli dhe produktet e drithërave, bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, 

sheqer, pjekje pluhr ,   akull,pastë bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollate , tortë pastë, 

ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota 

me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  
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(210) KS/M/ 2021/1178 

(220) 11/08/2021 

(731) Liridon Kalenderi Rruga “Kleqka” Nr. 

20 Prizren, KS 

(591) Kuqe, e kuqe e mbyllur, e kuqe e 

hapur, e bardhë, hiri, kaltër e hapur, e kaftë 

e mbyllur, e kaftë e hapur, e verdhë, ari. 

 
 

(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; xhelatina, reҫelet, kompostot; vezët, 

qymshti dhe produktet e tij; vajra dhe yndyrat për ushqim.  

30  kafe,çaj kakao , mielli dhe produktet e drithërave, bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, 

sheqer, pjekje pluhur ,   akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollatë , tortë pastë, 

ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota 

me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1179 

(220) 11/08/2021 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves, 

EBBC, Building E, 2633 Senningerberg, LU 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

AA & D L.L.C., Kodra e Diellit, Zona e 

jugut L 9/5, Prishtinë 
 

(540)  Fruits of the World 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1180 

(220) 11/08/2021 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, KS 

(591) E kuqe, kafe, kafe e lehtë, e kaltër, e 

bardhë, e verdhë, rozë 

 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Çokollatat, çokollatë prej qumshti me bajame-mjaltë-nougat.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1181 

(220) 11/08/2021 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(591) Kafe, kafe e lehtë, e gjelbër, e kuqe e 

mbyllët, e bardhë, e zezë. 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çokollatat, çokollatë e zezë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1182 

(220) 11/08/2021 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(591) Kafe, e verdhë, e kuqe, rozë, e bardhë, 

e zezë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Çokollatat, çokollatë e qumshtit me pastë lajthie.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1183 

(220) 11/08/2021 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(591) Kafe, e kaltër e lehtë dhe e mbyllët, e 

gjelbër, e kuqe e mbyllët, e bardhë, e zezë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çokollatat, çokollatë e qumshtit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1184 

(220) 11/08/2021 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(591) Kafe, kafe e lehtë, e verdhë, e gjelbër, 

rozë, e bardhë, e zezë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çokollatat, çokollatë e qumshtit me lajthia.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1185 

(220) 11/08/2021 

(731) ECZACIBAŞI TÜKETİM 

ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ KAVACIK OFİS 

RÜZGARLI BAHÇE MAH. KAVAK SK. 

NO.20 BEYKOZ İSTANBUL, TURKEY, 

(540)   
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TR 

(591) Blu, e verdhë, rozë dhe e gjelbër 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhues dhe pastrues, detergjentë të ndryshëm nga ato që përdoren në 

operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore, zbardhues rrobash, zbutës pëlhure për 

përdorim në lavanderi, pastrues njollash, detergjentë për lavastovilje; preparate pastrimi, 

lustrimi, ferkuese dhe gërryese; parfumeri; kozmetikë jo mjekësore; aroma; deodorantë për 

përdorim personal dhe kafshë; vajra esenciale, kozmetikë, kremra/locione për flokë; 

sapunë; preparate të kujdesit dentar: pasta dhëmbësh, lustrues protezash, preparate për 

zbardhjen e dhëmbëve, larje të gojës, jo për qëllime mjekësore; preparate gërryese; leckë 

zmerile; letër zmerile rëre; gur shtufi per larje; pasta gërryese; preparate lustruese për 

lëkurë, vinyl, metal dhe dru, lustrues dhe kremëra për lëkurë, vinyl, metal dhe dru, dylli për 

lustrim; peceta të lagura, letra të lagura me kozmetikë; topëza pambuku; copa të ngopura 

me kremra kozmetike; tampona, shami dhe pecetat pastruese të lagura paraprakisht dhe të 

ngopura, gjegjësisht, pecetat per pastrim të ngopura të mbarsura me kozmetikë, peceta 

kozmetike të para-lagura të mbarsura me preparate për heqjen e grimit dhe peceta 

kozmetike të lagura paraprakisht; jastekë kozmetikë të ngopur me preparate për heqjen e 

make up-it; lecka të ngopura me preparate pastrimi; peceta per femije; peceta fytyre; peceta 

foshnjore për qëllime kozmetike; peceta foshnjore për përdorim kozmetik; peceta për 

pastrimin e fytyrës; peceta pastrimi të para-ngopura; peceta pastrimi të lagura paraprakisht; 

peceta kozmetike të lagura paraprakisht; peceta të ngopura me një pastrues të lëkurës; 

peceta të ngopura me preparate pastrimi; peceta të ngopura me preparate kozmetike; peceta 

të ngopura me preparate për kujdesin e lëkurës; peceta për fëmijë të ngopura me preparate 

pastrimi; peceta të disponueshme për fëmijë të ngopura me preparate kozmetike; peceta të 

ngopura me preparate pastrimi personale; peceta të hedhshme (nje-perdorim) të ngopura me 

eau de Cologne; peceta të hedhshme (nje-perdorim) për foshnje të ngopura me preparate 

pastrimi personale; jastëkë pastrimi, inde ose peceta të para-lagura ose të ngopura; peceta të 

lagura paraprakisht me preparate pastrimi për qëllime shtëpiake; peceta të ngopura me 

preparate kundër djersitjes për përdorim personal; peceta të ngopura me preparate për 

heqjen e grimit; peceta të ngopura me preparate deodorant për përdorim personal; peceta të 

hedhshme (nje-perdorim) të ngopura me kimikate ose komponime pastruese për higjienën 

personale; peceta të hedhshme (nje-perdorim) të ngopura me komponime pastruese për 

përdorim në fytyrë.  

5  Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore dhe veterinare, reagentë kimikë për qëllime farmaceutike dhe veterinare; 

kozmetikë per mjekim; shtesa dietike për qëllime farmaceutike dhe veterinare; shtesa 

dietike; shtesa ushqyese; preparate mjekësore për qëllime dobësimi; ushqim për foshnjat; 

barishte dhe pije bimore të përshtatura për qëllime mjekësore; ushqime dietike dhe 

substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar; shtesa dietike për njerëzit dhe 

kafshët; preparate dhe artikuj dentarë: material mbushës dhëmbësh, material impresioni 

dentar, ngjitës dentar dhe material për riparimin e dhëmbëve; preparate sanitare për 
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përdorim mjekësor; piceta higjienike; tampona higjienikë; plastera; materiale për 

veshje/fashim; pelena të bëra prej letre dhe tekstili për bebe, të rritur dhe kafshë shtëpiake; 

material për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar-preparate sanitare për higjienën personale, 

përveç kozmetikave; plastera, materiale për veshje/fashim; përgatitjet për shkatërrimin e 

parazitëve; herbicide, fungicide, preparate për shkatërrimin e brejtësve; deodorantë, të 

ndryshëm nga ato qe perdoren per njerëz ose kafshët; preparate për pastrimin e ajrit; 

preparate aromatizuese të ajrit; dezinfektues; antiseptikë; detergjentë për qëllime 

mjekësore; sapunë me ilaç; sapunë dezinfektues; kremra antibakteriale të duarve; pelenat 

(pecetat e foshnjave); peceta anti-bakteriale; copa dhe peceta të ngopura me locione dhe 

kremëra farmaceutike; peceta të hedhshme (nje-perdorimshe) të ngopura me locion të 

papërshtatshëm kunder insekteve për përdorim njerëzor; peceta dezinfektuese; peceta 

higjenizuese; peceta higjenizuese të hedhshme (nje-perdorimshe); peceta të para-lagura me 

ilaç; peceta mjekësore të lagura paraprakisht.  

10  Mobilje të bëra veçanërisht për qëllime mjekësore, organe artificiale të trupit dhe 

proteza, veshje për sallat e operacionit; përparëse kirurgjikale, çarçafë sterilë, prezervativë, 

aparate dhe materiale seksuale; ndihmësa seksuale për të rritur, biberona; shishe ushqyerje 

me gji, unaza për daljen e dhëmbëve për foshnjat, material qepës; shishet e foshnjave; 

biberona/kukulla për foshnja; biberona/kukulla që ushqejnë foshnjat; thithka për shishe për 

fëmijë; këllëf për dhëmbë për fëmijë; mbulesa për shishe për ushqimin e foshnjave; thithka 

për shishet e foshnjave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1186 

(220) 12/08/2021 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida de la 

Diputación, Edificio Inditex,  

Arteixo (A Coruña), Spain, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  ZARA ORIGINS 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, matëse, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese, (mbikqyrëse), aparate dhe instrumente 

për për shpëtimin e jetës dhe për mësim; aparate dhe instrumente  për dhënien, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit të zërit; disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale 

regjistrimi; mekanizma për aparatët me kundër-operim; regjistrat e parave kesh, makinat 

llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe kompjuterët; fikese zjarri; periferikët e 

përshtatur për përdorim me kompjuterë; syzet anti-shkëlqim; syze dielli; lentet optike; 

zinxhirët e syzeve; lente (thjerrëza); lidhëse për syze; syze (optike); syze; mbajtëse të 

syzeve; korniza të syzeve dhe syzeve të diellit; syze dielli; mbajtëse të thjerrëzave/lenteve; 

mbathje për këmbë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje antiplumb; 

veshje per shpetim; doreza për mbrojtje nga aksidentet; kostume zhytjeje; kartat magnetike 

të koduara; veshje për mbrojtje nga aksidentet dhe rrezatimi; kostume mbrojtëse për 
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aviatorët; agjenda elektronike; aparate telefonike; peshore matëse; kompas drejtues; makina 

llogaritëse; helmeta mbrojtëse; teleskopa; kronografe (aparatet për regjistrimin e kohës); 

lugë matese; pedometër; kompakt disqe (memorie vetëm për lexim); pasqyra (optike); 

dylbi; treguesit e temperaturës; softuerë për lojëra; kaseta me lojtarë; lexues te barkodeve; 

fanarë sinjalizues, magjik dhe optik;  syze zmadhuese (optikë); makina diktuese; 

mekanizma për aparatët kundëroperues; peshore; bateri elektrike, galvanike dhe diellore; 

programet kompjuterike (të regjistruara); përkthyes elektronikë xhepi; tranzistorë 

(elektronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparat ndërlidhës; videokaseta; filma 

vizatimor; radio-telefona të lëvizshëm (walkie-talkies); publikime elektronike (të 

shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatësit e vezëve (syze për rërë); alarme 

akustike (të zërit); aparat paralajmërues kundër vjedhjes; alarmet e zjarrit; shtresa për maus; 

zmadhues zëri; përforcues; antena; mbrojtës anti-shkëlqyes (hije anti-shkëlqim); marrës 

telefonikë; kufje muzikore; makina përgjigjëse; detektorë për monedha të rreme; mbrojtës 

të dhëmbëve; makineri të numërimit dhe klasifikimit të parave; aparate për matjen e 

trashësisë së lëkurës së trupit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze për sport; 

magnet; tregues elektronike që përqojnë dritë; telefonat bartës; aparat zgjerues (për 

fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvulat termionikë (radio); automata 

muzikore me monedhë (kuti juke); peshore; barka për  shpëtimin e jetës; regjistruesit e 

kasetave; shirita për pastrimin e kokës (regjistrimi); videokaseta; kaseta magnetike; aparat 

demagnetizues për kaseta magnetike; barometër; shpërndarësit e biletave; aparat rregullues 

të ngrohjes; kamera (fotografi); kamera kinematografike; kamera incizuese; karta për video 

lojëra; kodues magnetike; sportele të revolucionit; diapozitivë (fotografitë); projektorë 

rrëshqitës; dinamometër; që  reflektojnë disqe për veshje, për parandalimin e aksidenteve të 

trafikut; shënues të linjave; dozimetër; mbulesa për priza elektrike; sete radiotelefonike; 

skaner (pajisje për përpunimin e të dhënave); poç me flesh (fotografi); fotokopje 

(fotografike, elektrostatike, termike); hologram; paisje për kompakt disk; shenja ndriçuese; 

shenja neoni; regjistrues për video; tuba folës; memorie kompjuterike; mikrofonë; 

mikroprocesorë; modem; aparat frymëmarrje për notim nënujor; objektivat (lentet) (optika); 

ozonizues; ekranet e projektimit; çelës elektrik; fishkëllues për qenë; butonat e shtytjes për 

këmbanat; radio; marrësa audio dhe video-marrës; pushues dore për përdorim me 

kompjuterë; shkallët levë (steelyards); aparat televiziv;  paisje për lojëra incizuese; 

përpunues të fjalëve; telefona video; mbajtëse për kompjuterë mobil, kompjutera tabletë, 

telefona celularë, celular të menqur (smart), lexues elektronikë librash dhe pajisje dixhitale 

elektronike; syze smart; ora dore smart; telat magnetike; aparate radiologjike për qëllime 

industriale; paisje personale stereo.  

14  Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; 

instrumente horologjike dhe kronometrike; kunja zbukuruese; kunjat per lidhje; vepra arti 

prej metali të çmuar; unaza për çelësa (xhingla ose fobs); medalje; monedha; bexh prej 

metali të çmuar; zbukurime për këpucë dhe kapele prej metali të çmuar; pranga për lidhje; 

zinxhirë orësh; kuti orësh; fije prej metali të çmuar (stoli); kuti bizhuterish; zbukurime 

(stoli); stoli prej qelibari të verdhë; kunja (stoli); dhe amulet (stoli); unaza (stoli); stolitë në 

formë aeroplani; byzylykë (stoli); broshë (stoli); zinxhirë (stoli); kuti prej metali të çmuar; 

qafore (stoli); kapëse lidhëse; kristale për orë, xham për orë; kronografë (orë); orë alarmi; 

diamante; artikuj të vegjël charms (stoli); xhingla (stoli); kuti për orë; stoli me gurë të 

çmuar; fildish (stoli); medalione (stoli); vathë; perla (stoli); rripa për orë dore; orë; orë dore.  
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18  Lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë nga kafshët; kofer, valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrellat për shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamgjikë, mallëra 

për shalëbërës dhe sarac, çanta, çanta për kamping dhe ngjitje si dhe çanta plazhi; çanta për 

sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella për shi apo ombrellat për mbrojtje nga 

dielli; shkopinj për bjeshkatari; çanta të vogla dore, çanta dore; set udhëtimi dhe mbajtëse 

të qelësave (nga lëkura); mbajtëse që ngjiten; çanta për bartjen e rrobave gjatë udhëtimit; 

kuti për kapele nga lëkura; çanta lidhëse për bartjen e fëmijëve; çanta me rrota që përdoren 

për blerje; kuti nga lëkura apo tabela nga lëkura; kuti nga fibrat e vullkanizuara; kuleta 

xhepi; valixhe të vogla, çanta shpine për shkollë  dhe mbajtëse të lëkurës nga materiali I 

lëkurës; çanta për shkollë; çanta për gjëra të vogla (vanitete); (jo të paisura); qafore për 

kafshë; rrip nga lëkura; zinxhir nga lëkura; litar nga lëkura; mbulesë për ombrella; veshje 

për shalë të kuajve; çantë shpine; çantë krahu; çantë shpine; mbatjëse të artikujve për 

muzikë; kapistër, çantë (zarfa, kuletë) nga lëkura, për paketim; artikuj nga lëkura, fije të 

lëkurës, mbajtëse të valixheve, shkopinj për ecje dhe mbajtëse të ombrellave; batanije për 

kuaj; mbulesa të mobiljeve nga lëkura; veshje për kafshë; shtresa për shalë të kuajve; unaza 

të ombrellave; blinker (dritë), paisje ndriçuese montuese për shalëbërës, ulëse për shkopinj 

për ecje; rripa krahu (shirit); nga lëkura; çantë veglash nga lëkura; ( të zbrazëta); çantë  me 

zixhir rrjetë; tytë (grykë), frena, (mallëra për shalëbërës), kapistër, artikuj nga lëkura; shirit 

nga lëkura; valixhe për udhëtim; çantë që përdoret për blerje; rripa që përdoren për paisjet e 

ushtarëve; rrip për shalë; shirita nga lëkura (mallëra për shalëbërës), rripa për patina 

(rrëshqitëse); imitim lëkure; prerje nga lëkura për mobilje; shirita nga lëkura; shenja (pjesë 

të valixheve); material nga lëkura e çarë; bisht lëkure të macës I përbërë nga 9 fije që 

përdoret për kamzhik; mbulesa të lëkurës (gëzof); lëkurë që përdoret nga yzengjitë; pjesë 

nga kaucuku që përdoret nga yzengjitë; copa lëkure për kafshët (mallëra për shalëbërës), 

kapistër, valixhe, moleskine (imitim lëkure); gëzof; lëkurë nga dhia e egër; tjera jo për 

qëllime pastrimi; çantë nuhatëse (çantë ushqimi); çantë   rrjet që përdoret për blerje; 

mbajtëse nga lëkura; që përdoret nga kalorësit; shtresa për gjunjë për kuaj; shalë për 

kalërim; shtrëngues për shalë; mbajtëse të kartelave (notesa);rrip (mallëra për shalëbërës), 

valvula nga lëkura.  

25  Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë, mbathje për motoristë dhe çiklistë, 

përparëse jo nga  letra, shirita për kokë, (mbathje), robdeshambër, mbathje për larje, kapele 

për larje dhe sandale; qafore (përparëse); mbrojtëse të jakës, qizme për sport dhe këpucë 

për plazh; kapele (mbathje); shall, rrip (mbathje); rripa të parave (mbathje); bikine të 

lagështa për skijim në ujë; kravatë, korset (veshje të brendshme); brez për mbathje; shall i 

madh gëzofi, shall, kaçketë (mbathje për kokë), dorëza (mbathje); mbathje rezistente ndaj 

ujit; rrip korse; mantel; qorape të gjata; qorape; shirit (për qafë); gëzof (mbathje); pizhama, 

lidhëse për këpucë; këpucë me take; rroba për foshnje të porsalindura; (mbathje), xhaketa, 

kravata (mbathje); dorëza pa gishta, veshore (mbathje për veshët), thembra të brendshme, 

pranga; manzheta (mbathje), mbulesë mbrojtëse për fustan, mbathje për plazh; xhepa për 

mbathje; llastik për qorape; llastik për qorape të gjata; zhupon, shtrëngues, përparëse, 

(mbathje), kostume për maskaradë; uniforma; kaçketë me kapak, qizme llastiku, këpucë 

nga druri, llastik për qorape, pallto, këpuca apo sandale esparto; paisje kundër rrëshqitjes 

për qizme dhe këpucë; veshje për banjo; pantofla për banjo, pantollona të gjëra, kominoshe 

(mbathje të brendshme), bereta (kapele); mbathje për këmbë, që nuk ngrohen në mënyrë 

elektrike; qizme me dantellë, qizme, pjesë e sipërme për qizme, kopsa për qizme futbolli, 

gjysmë-qizme, paisje nga metali për këpucë; mbajtëse për këpucë; anësore për këpucë, taka 
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për këpucë, sirtar (për veshje), bluza, bolero, përparëse të bluzave; bluza me mëngë të 

shkurtëra; bluza, korset (të brendshme), brekë, jelekë, bluza, xhaketa (veshje), veshje për 

peshkim, xhaketa të mbushura (veshje), konbinime (veshje),  mbathje të lirshme ( të 

brendshme), veshje të gatshme, kravatë që mund të ndahet; veshje nga lëkura; veshje nga 

imitimi I lëkurës; kapela për larje; funde; veshje të lirshme të gatshme (pjesë të veshjeve), 

pallto të gjatë, pardesy, pallto gabardine (veshje), këpucë për gjimnastikë, fanellë (veshje), 

xhemperë, puloverë, xhemperë (puloverë),  uniforma liveri (veshje), mbulesa dore nga 

gëzofi (veshje), pjesë ngjitëse në pjesën e sipërme të këpucave, gëzof me kapuç, pelerina, 

peliçe, pantollona, geta, geta deri të nyja e këmbës, tuta të ngushta, artikuj nga trikotazhi, 

artikuj nga leshi (veshje), bluza, pantollona të shkurtëra, veshje për gjimnastikë, veshje të 

sipërme, veshje të brendshme, sandale, saris (material aziatik), fustana, mbathje të 

brendshme, kapele, shami koke, togë (veshje zyrtare), shirita për rroba, shirita për 

pantollona, kapele grash, kostume, pantofla; këpucë, këpucë sportive”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1187 

(220) 12/08/2021 

(731) BARNER VENTURES, S.L. 

C/BALMES, 305 - ENTLO. 1. 

08006 – BARCELONA, SPAIN, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Syze, syze dielli dhe lente kontakti; lente për syze; korniza për syze; pjesë për 

syze; mbajtëse për syze; litar për syze.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1188 

(220) 13/08/2021 

(731) Pharmalys Invest Holding AG 

Schochenmühlestrasse 2 ,6340 Baar, CH 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Rr. Shaqir Ingrishta 

A11/H 10, Nr. 14 ,10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  PRIMALAC ULTIMA 

 

 
     

 

(511) 5  Ushqim për foshnjë; shtesa dietike për njerëzit.   

29  Qumësht dhe produkte të qumështit; qumësht pluhur; qumësht bajamesh; qumësht 

bajame për ushqim; bajame të përpunuara; qumësht kikiriku; qumësht kikiriku për ushqim; 

pije të bazuara në qumësht kokosi; pije të bazuara në qumësht bajame; komposto; pije të 

përgatitura kryesisht nga qumështi; pluhur qumështi kokosi; zëvendësues të qumështit; 

kremra për kafe të cilat mund të përdoren për pije të tjera; pije me bazë qumështi që 

përmbajnë fruta; pije me bazë qumështi që përmbajnë lëng frutash; qumësht i kondensuar 
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pa sheqer; qumësht orizi; qumësht soje; pije qumeshti; jogurt; pije të bëra nga jogurti; pije 

të përbëra kryesisht nga qumështi; pije me bazë qumështi; vajra dhe yndyrna për ushqim; 

produktet e qumështit, përkatësisht gjalpin, djathin, ajkën (produktin e qumështit), kosin, 

djath, qumështin pluhur dhe proteinat e qumështit për ushqim; meze ushqimore me fruta, te 

perbere në fruta dhe drithëra, te përberë nga arra dhe sheqer; meze e lehtë te perbere nga 

frutat; ëmbëlsira me bazë qumështin dhe ëmbëlsira me bazë frutash.  

30  Çaj, kakao; oriz; tapioka dhe sago; miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat,  buka, 

brumëra dhe ëmbëlsira; malt për përdorim nga njerëzit; ekstrakt malti për ushqim; drithëra 

të përpunuara; meze drithërash; meze qumështi të akullta; meze drithërash me proteina të 

larta; ushqim (meze tërshërë); çokollata katrore; ushqime me bazë drithërash; ushqime me 

bazë orizi; pije çokollate me qumësht; qumësht akulli; pije kakao me qumësht; miell soje; 

ushqime drithërash.  

32  Pije joalkoolike; pije të bazuara në fruta dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate të 

tjera për prodhimin e pijeve; qumësht bajame pluhur për përgatitjen e pijeve, veçanërisht 

për përgatitjen e ushqimeve të përfshira në shishet ushqyese për foshnjat; Pije; pije me bazë 

orizi, të ndryshme nga zëvendësuesit e qumështit; pije me bazë soje, të ndryshme nga 

zëvendësuesit e qumështit; pluhurat e përdorur për përgatitjen e pijeve me bazë frutash; 

fruta te shtypura; pije frutash; ujë me shije; koncentrate, shurupe dhe pluhura të përdorura 

në përgatitjen e pijeve freskuese.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1189 

(220) 13/08/2021 

(731) Pharmalys Invest Holding AG 

Schochenmühlestrasse 2, 6340 Baar, CH 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Rr. Shaqir Ingrishta 

A11/H 10, Nr. 14 ,10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  ULTIMA 

 

 
     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte të qumështit; qumësht pluhur; krem (produkte të 

qumështit), pije me bazë qumështi; pije të përbëra kryesisht nga qumështi; pije të baktereve 

të acidit laktik; dhallë; gjalpë; pluhur yndyre qumështi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1190 

(220) 13/08/2021 

(731) MedAgent AG Seebodenstrasse 40, 

6403 Küssnacht am Rigi, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

 

 

     



Buletini Zyrtar Nr. 103 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

35 

 

 

(511) 35  Menaxhimi i qendrave të thirrjeve telefonike për palët e treta, përfshirë ato që 

ofrojnë lidhje video për palët e treta në fushën e informacionit të kujdesit shëndetësor; 

marrja e porosive në qendrat e thirrjeve, përkatësisht shërbimet e marrjes së porosive 

telefonike për të tjerët; sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; shërbimet e prokurimit për palët e treta [blerja e mallrave dhe shërbimeve për 

kompani të tjera]; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me artikujt farmaceutikë, 

mjekësorë dhe veterinarë, si dhe përgatitjet sanitare; personeli dhe punësimi; rekrutimi i 

personelit; shërbimet e shkrimit [redaktimi]; shërbimet e shtypshkrimit; stenografi; 

telemarketing; negocimi i kontratave të biznesit për palët e treta; shërbimet ndërmjetësuese 

në çështjet e biznesit; shpërndarja e materialit promovues [fletushka, broshura, materiale të 

shtypura, mostra produktesh]; paraqitja e mallrave për qëllime promovuese; reklamimi për 

mallra dhe shërbime nëpërmjet sponsorizimit të ngjarjeve sportive; marketing me një 

shënjestrim të tregut; menaxhimin e programeve dhe shërbimeve të rimbursimit të kostos 

që lidhen me mjekësinë; organizimi i ekspozitave dhe panaireve tregtare për qëllime 

ekonomike dhe promovuese; aranzhimi i shërbimeve mjekësore; aranzhimi i konsultimit 

mjekësor, vlerësimit, mbështetjes, kujdesit, konsultimit, ekzaminimit, informacionit, 

shërbimeve të testimit, trajtimit dhe vaksinimit; organizimi i shërbimeve mjekësore; 

organizimi i konsultimit, vlerësimit, mbështetjes, kujdesit, konsultimit, ekzaminimit, 

informacionit, testimit, shërbimeve të trajtimit dhe vaksinimit në fushën mjekësore.  

36  Shërbimet e sigurimit; administrimin dhe përpunimin e kërkesave të siguracioneve; 

administrimin dhe përpunimin e pretendimeve të sigurimit për sigurimet (siguracionet) 

mjekësore, të aksidenteve, të shëndetit, të udhëtimit dhe papunësisë; vlerësimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e kërkesave/pretendimeve të sigurimit për sigurimet (siguracionet) 

mjekësore, të aksidenteve, të shëndetit, të udhëtimit dhe papunësisë;  sigurimin e 

vlerësimeve të ekspertëve në çështjet e sigurimit; vlerësimet e ekspertëve financiarë për 

sigurimet (siguracionet) mjekësore, të aksidenteve, të shëndetit, të udhëtimit dhe 

papunësisë; përpunimi i pagesave me karta krediti; lëshimi i kartave të kreditit; shërbimet e 

sigurimit shëndetësor; bankingu online; mbledhja e donacioneve për qëllime bamirësie; 

shërbimet e sigurimit të aksidenteve; shërbim broker për sigurimet; menaxhimi i aseteve 

përmes administruesve të besuar; konsulencë sigurimi; shërbimet e menaxhimit të pasurive 

të paluajtshme në lidhje me ndërtesat e banimit; shërbimet e zyrave të menazhimit të 

akomodimeve [apartamenteve].  

38  Sigurimi i dhomave të bisedave(chat) në internet; sigurimi i forumeve online; shërbimet 

paging [radio, telefon ose nëpërmjet mjeteve të tjera të komunikimit elektronik]; shërbimet 

e komunikimit zanor [shërbimet e postës zanore]; shërbime telefaksi; shërbimet telefonike; 

shërbimet e telekonferencës; transmetimin e të dhënave dixhitale; transmetimi i e-mailit; 

transmetimi i mesazheve; shërbime video-konferencash; transmetimi i videove sipas 

kërkesës; shërbimet telefonike përmes qendrave të thirrjeve.  

39  Shërbimet e udhëtimit dhe transporti për udhëtarët; shërbimet e udhëtimit; organizimi i 

udhëtimeve; transport për udhëtarët; shoqërimi dhe transportimi i pacientëve; shoqërimi i 

pacientëve udhëtues (shoqëruesi i udhëtimit); transporti i pacientit; transport mjekësor; 

sigurimi i informacionit në lidhje me turizmin dhe udhëtimet; shërbimet e agjencisë për 

rezervimin e udhëtimeve; per shoqërues të udhëtarëve; turizmi mjekësor, përkatësisht 

organizimi dhe konsultimi në fushën e udhëtimit me qëllim të trajtimit mjeksor, përfshirë 

pacientët e huaj; shërbimet e agjencisë për organizimin e udhëtimeve në lidhje me turizmin 
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mjekësor; transportimin e udhëtarëve; transportimin e personave me autobusë; 

transportimin e personave me anije kënaqësie (qejfi);  shërbime të shoferit; karting; 

transport me ambulancë; organizimi i transportit në një kontekst (përmbajtje) të caktuar 

udhëtimi; shoqërimi i udhëtarëve; marrja me qira e minibuzëve (miniautobuz); shërbime 

prenotimi [udhëtimit]; shërbimet e rezervimit [transporti]; shërbimet e urgjencës 

[operacionet e shpëtimit]; shërbimet e urgjencës [transportit]; transport me automjete të 

blinduara; transport me mjete lëvizëse; marrja me qira e makinave garash.  

41  Shërbimet e përkthimit; arsimi i viteve të hershme; istruksion edukues; arsimi; trajnimi; 

shkollimi; mësimdhënia; shërbimet arsimore në lidhje me rreziqet, vlerësimin e rrezikut, 

menaxhimin e rrezikut dhe parandalimin e rrezikut; sigurimi i programeve televizive jo të 

shkarkueshme nëpërmjet videove sipas kërkesës; sigurimi i filmave që nuk mund të 

shkarkohen përmes videove sipas kërkesës; sigurimi i videove në internet që nuk mund të 

shkarkohen; sigurimi i muzikës në internet që nuk mund të shkarkohet; shërbimet e 

interpretimit; shërbimet e klubit të fitnesit; shërbimet e trajnerëve të fitnesit; kryerja e 

kurseve të fitnesit; organizimi dhe ekzekutimi i ngjarjeve pedagogjike që ndiqen 

personalisht; organizimi dhe organizimi i konferencave; organizimi dhe organizimi i 

kongreseve; organizimi dhe organizimi i koncerteve; organizimi dhe organizimi i 

simpoziumeve; organizimi i konkurseve të bukurisë; marrja me qira e pajisjeve sportive, 

duke përjashtuar automjetet; marrja me qira e pajisjeve të zhytjes.  

42  Krijimi, gjykimi, monitorimi dhe përmirësimi i cilësisë dhe besueshmërisë (menaxhimi 

i cilësisë) në lidhje me menaxhimin e ndërhyrjeve kirurgjikale të mjekëve,  të procedurave 

të biznesit, të shërbimeve e menaxhimit dhe të institucioneve mjekësore.  

43  Rezervimi i akomodimit për udhëtarët; shërbimet e agjencisë së udhëtimit për 

rezervimin e akomodimit; shërbime hoteliere; shërbimet e motelit; shërbimet e fjetjes me 

mëngjes; dhënia me qira e shpërndarësit të ujit; rezervimi i dhomës; rezervimi i dhomës në 

hotele; shërbimet e akomodimit [hotele, shtrat me mëngjes B&B].  

44  Konsulta mjekësore; konsultime mjekësore për ofrimin e zgjidhjeve, shërbimeve dhe 

programeve për humbje peshe; shërbimet shëndetësore në lidhje me turizmin mjekësor, 

përkatësisht sigurimin e një rrjeti të përbërë nga ofrues të shërbimeve shëndetësore me 

qëllim të ofrimit të shërbimeve shëndetësore; trajtim mjekësor; sigurimi i informacionit 

mjekësor dhe konsultimit mjekësor; konsulta mjekësore, vlerësimi, mbështetja, kujdesi, 

konsultimi, ekzaminimi, informacioni, testimi, trajtimi dhe vaksinimi si shërbime 

mjekësore;  vlerësimi i rrezikut mjekësor; shërbime të aromaterapisë; konsultime në lidhje 

me farmaceutikën; shërbimet në fushën e mjekësisë alternative; shërbimet e një mamije; 

shërbimet e mjekut; shërbimet e një kiroprakticieri; shërbimet e një luleshitës; shërbimet e 

një salloni parukerie; shërbimet e një spitali; shërbimet e një okulisti; shërbimet e një 

psikologu; shërbimet e një ndihmësi mjekësor; shërbimet e një veterineri; shërbimet e një 

dentisti; shërbimet e shtepive te pushimit; shërbimet shëndetësore; shërbime spa; shërbimet 

e bujtinave për kujdesin dhe mbështetjen e të sëmurëve terminalë; shërbimet e klinikës 

[departamentet per pacientë të jashtëm]; shërbimet e qendrave të rimëkëmbjes dhe 

rehabilitimit; shërbimet publike të pishinave me qëllim të higjienës fizike; shërbimet e 

shtëpive te kujdesit; shërbimet e shtëpive te  rimëkëmbjes; shërbimet e salloneve te 

bukurisë; shërbime solariumi; shërbime artistësh grimier; kryerja e masazheve; trajtimi i 

doreheqjes/largimit për të varurit nga nje substance; heqja e flokëve me dyll; implantet e 

flokëve; shërbimet e kujdesit infermieror; fekondimi artificial; konsultime mjekësore për 

personat me aftësi të kufizuara; trajtime fizioterapeutike; pircing; kirurgji plastike dhe 
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kozmetike; shërbime për sauna; shërbimet e telemjekësisë; shërbimet e terapisë; përgatitja e 

recetave në barnatore; konsultime mjekësore përmes qendrave të thirrjeve; konsultime në 

lidhje me kujdesin shëndetësor, përkatësisht në lidhje me kërkesat për produkte përmes 

telefonit, postës elektronike dhe video-konferencave për palët e treta në fushën e 

informacionit të kujdesit shëndetësor; konsultime në fushën e kujdesit shëndetësor dhe 

menaxhimit të kujdesit shëndetësor; shërbimet e shtëpisë së pleqve.  

45  Shërbimet e sigurisë; hartimin e dokumenteve ligjore për palët e treta; aranzhimi i 

birësimeve; konsultim në lidhje me stilin e veshjeve personale; shërbime sipërmarrje 

varrimi; shërbimet juridike në fushën e negocimit të kontratës për palët e treta; shoqërues 

(escort) të sigurisë; konsultim shpirtëror.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1191 

(220) 13/08/2021 

(731) Pet Planet SH.P.K. Veternik, PN, 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) E gjelbër dhe e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  përgatitje dietike dhe shtesa ushqimore; preparate dhe artikuj sanitar; preparate 

mjekësore dhe artikuj veterinar; përgatitje dhe artikuj për kontrollin e dëmtuesve; përgatitje 

dhe artikujt dentarë; ushqime dietike dhe substanca dietike për përdorim veterinar; shtesa 

ushqimore për kafshët; ushqime dietike për kafshët; insekticide për larje të kafshëve, të 

qenve dhe maceve; shampo mjekësore kafshësh; paraziticide; përgatitje për agjesim të 

parazitëve të kafshëve për përdorim individual e shtëpiak.  

28  Lodra, lojëra, lodra kurioziteti; artikuj dhe pajisje sportive; të gjitha për kafshët ose 

bashkëveprimin midis njeriut dhe kafshëve.  

31  Ushqimi dhe ushqimi i kafshëve shtëpiake; produkte bujqësore, të kopshtarisë, pyjore 

dhe produkte të akuakulturës; tagji dhe foragjere për kafshët; kafshë të gjalla, kafshë për 

mbarështim; mbeturina të kafshëve dhe materiale të shtratit e shtrojat për kafshë.  

44  Shërbime të dhënies-marrjes me qera të kafshëve; shërbime të përkujdesjes ndaj 

shëndetit dhe higjenës së kafshëve; shërbime të qethjes dhe paraqitjes së kafshëve.  
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(210) KS/M/ 2021/1192 

(220) 16/08/2021 

(731) VAP Licensing s.r.o. Václavské nám. 

841/3 11000 Prague, CZ 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VAPIANO 

 

 
     

 

(511) 29  Mish; peshk; fruta, të përpunuara; shpendë; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thata dhe të gatuara; në trajtë gelli; reçel, komposto; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyrna të ngrënshme; supa; lojë, të gjitha 

mallrat e lartpërmendura edhe si ushqime të gatshme për të ngrënë.  

30  Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë (substancë e bardhë për përgatitjen e pudingut; 

sago (niseshte nga sfera sfungjerore); zëvendësues i kafesë; miell dhe preparate drithërash; 

pica, petë dhe makarona; bukë; akullt e ngrënshëm; mjaltë; shurup i Artë; mustardë; uthull; 

salcat; erëza; erëza; ëmbëltore, ëmbëlsira sheqeri; ushqim i ngopur; pâtés en croûte; tarts; 

sanduiçe; ëmbëlsira; cokollate; sherbetet; pasta; të gjitha mallrat e lartpërmendura edhe si 

ushqime të gatshme për t’u ngrënë.  

32  Birra; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

33  Pije alkoolike (përveç birrave).  

35  Konsulencë, reklamë dhe mbështetje për menaxhimin e biznesit në fushën e drejtimit 

dhe menaxhimit të restoranteve të ekskluzivitetit; porositja e pijeve dhe ushqimit përmes 

internetit.  

43  Sigurimi i pijeve, ushqimit dhe akomodimit të përkohshëm për mysafirët; restorante, 

restorante vetë-shërbimi, bare dhe salla pritjeje; përgatitja e ushqimit dhe pijeve; restorante 

me shpërndarje në shtëpi; shërbimet e marrjes me ushqim, domethënë përgatitja e 

ushqimeve të porositura për ngrirje; shërbimi i festës, përkatësisht sigurimi i ushqimeve dhe 

pijeve në një ngjarje jashtë lokaleve  

45  Licencimi i të drejtave të pronësisë industriale, veçanërisht në fushën e furnizimit me 

sistem të cilësisë së lartë; lëshimin e licencave për konceptet e ekskluzivitetit, veçanërisht 

në fushën e ushqimit me sistem të cilësisë së lartë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1193 

(220) 16/08/2021 

(731) OOO “HANSA” 11 Osennyaya St. 

121609 Moscow, Russia, RU 

(591) E kuqe, e zezë. 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Pllaka të përbashkëta me gaz dhe rrymë; Stufa elektrike dhe gazi; aspirator 

(thithës) të jashtëm për kuzhina; pllakë shporeti; pllaka qeramike me ngrohje elektrike; 
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frigoriferë; ngrirës; çakmakë për pllaka gazi; aparate kafeje; Makina elektrike për tiganisje; 

aparat elektrik për bërjen e uafles; Aparate për pastrimin e ajrit; tosterë; dhoma ftohëse; 

pajisje dhe instalime ftohëse; Bodrumet e verës, elektrike; soba elektrike me presion; 

aparate kondicionimi; aparate dhe makina akulli; aparat për bërjen e akullores; furra; furrat 

me mikrovalë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1194 

(220) 17/08/2021 

(731) Wienerberger AG Wienerbergerplatz 

1 ,1100 Vienna, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  TWIST 

 

 
     

 

(511) 19   

Pllaka kulmi jo metalike; letër me katran për mbulimin e kulmeve; shajak për mbulimin e 

asfaltit; letër për mbulim asfalti; tjegulla të lakuara, jo prej metali; ulluqe (Kulmi -), jo prej 

metali; binarë formësimi [zdrukthtari]; rrasa guri për mbulim; guralecë zalli; kulme jo 

metalike; tenxhere oxhaku, jo prej metali; kapakë oxhaku, jo prej metali; veshje oxhaku, jo 

prej metali; oxhaqe, jo prej metali; tokë për tulla; tulla; veshje bituminoze për mbulim; 

flakërime për kulma, jo prej metali; mbulim kulmi jo metalik; nën-shtresa mbulimi të 

kulmave.  

37  Rishtrimi i kulmeve; shërbimet e mbulimit të çative, rishtrimi i kulmeve; riparimi i 

kulmeve.     

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1195 

(220) 17/08/2021 

(731) Valon Asani Leutschenbachstrasse 95, 

8050 Cyrih, Zvicër, CH 

(591) E kuqe:   R234, G58, B79; 

E bardhë:  R255, G255; B 255; 

E zezë:   R65, G65, B64 

(740)  Kristijan Ramaj Letrat L.L.C. 

Rr. 28 Nëntori p.n., 61000 Viti, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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 
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monedha; regjistratorë parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, 

kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil).  

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.  

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 technologic dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.  

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 (sherbet ligjore).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1196 

(220) 18/08/2021 

(731) Showtime Networks Inc. 

1633 Broadway, New York, New York 

10019, US 

(591) Bardh  dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  DVD të para-regjistruara dhe skedarë dhe regjistrime audio, vizuale dhe 

audiovizuale të shkarkueshme, që përmbajnë argëtim dhe programe multimediale dhe 

përmbajtje dhe programe kompjuterike të aplikimit për televizion interaktiv, për 

shpërndarjen e përmbajtjes dhe informacionit të transmetimit televiziv në kohë reale, dhe 

për lojëra interaktive dhe/ose kuize; softuer aplikimi kompjuterik, për shpërndarje dhe për 

përdorim nga shikuesit e një kanali televiziv dixhital për shikimin dhe blerjen e mallrave 

dhe shërbimeve; pajisje kompjuterike; pajisje periferike kompjuterike; programe 

kompjuterike për programime televizive të personalizuara, interaktive dhe manuale 

shoqëruese të shpërndara me ato; softuer kompjuterik për përdorim në gjenerimin, shfaqjen 

dhe manipulimin e mediave vizuale, imazhe grafike, fotografi, ilustrime, animacione 

dixhitale, videoklipe, pamje filmike dhe të dhëna audio; media dixhitale, përkatësisht disqe 

video dixhitale, disqe dixhitale të gjithanshme, regjistrime audio dhe video, DVD dhe disqe 

dixhitale me definicion të lartë që shfaqin seri televizive dhe filma në fushat e dramës, 

aksionit, komedisë, realitetit, aventurës, të ofruera përmes një video-shërbim sipas 

kërkesës; transmetimi i përmbajtjes audiovizuale dhe multimediale përmes internetit dhe 
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rrjeteve globale të komunikimit; softuer i shkarkueshëm për transmetimin e përmbajtjes 

audiovizuale dhe multimediale në pajisjet elektronike dixhitale të lëvizshme; softuer për 

kërkimin, organizimin dhe rekomandimin e përmbajtjes multimediale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1197 

(220) 18/08/2021 

(731) Showtime Networks Inc 

1633 Broadway, New York, New York 

10019, US 

(591) Bardh  dhe zi 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht, televizioni kabllor, radio kabllore 

dhe shërbimet e transmetimit satelitor; shërbimet e transmetimit, përkatësisht, audio, radio 

kabllore, televizion kabllor, radio, televizion me parapagim, transmetim televiziv dhe 

video; shërbimet e transmetimit në internet; transmetimi dhe transmetimi i audios 

elektronike dhe dixhitale, video, grafikë, tekst, sinjale, mesazhe, lajme, të dhëna dhe 

informacion përmes rrjeteve kompjuterike globale, pajisjeve elektronike dhe dixhitale të 

komunikimit portative dhe pa tela; shërbimet e transmetimit televiziv; transmetimi i 

programeve argëtuese dhe sportive; transmetimi i audios dhe videove përmes internetit që 

shfaqin programe televizive; shërbimet e transmetimit, përkatësisht transmetimi elektronik 

dhe ndërveprues i transmetimit dhe shkarkimit të audios dixhitale, zërit, të dhënave, 

imazheve, videove, grafikave, përkatësisht fotografive, teksteve të dhëna përmes mediave 

të televizionit, kabllit, satelitit dhe brezit të gjerë; shërbimet e komunikimit; transmetimi i 

audios dhe videove përmes internetit duke shfaqur videoklipe; shërbimet e komunikimit; 

transmetimi elektronik dhe ndërveprues i transmetimit të audios dixhitale, zërit, të dhënave, 

imazheve, videove, grafikave, përkatësisht fotografive, tekstit përmes internetit; shërbimet 

e komunikimit; transmetimi elektronik dhe ndërveprues i transmetimit të audios dixhitale, 

zërit, të dhënave, imazheve, videove, grafikës, përkatësisht fotografive, tekstit përmes 

pajisjeve të komunikimit portativ dhe pa tel, gjegjësisht telefonave celularë, kompjuterëve 

tablet dhe kompjuterëve laptopë, dhe rrjetit të telefonisë celulare; shërbimet e komunikimit. 

Transmetimi i programeve televizive; shërbimet e transmetimit të televizionit kabllor; 

transmetimi elektronik dhe shpërndarja dhe transmetimi i përmbajtjes argëtuese audio, 

video dhe multimediale, përkatësisht, teksti, të dhëna, imazhe, skedarë audio, video dhe 

audiovizuale me anë të internetit, komunikimit pa tel, rrjeteve të komunikimeve elektronike 

dhe rrjeteve kompjuterike; transmetimi elektronik dhe transmetimi i përmbajtjes së mediave 

dixhitale për të tjerët përmes rrjeteve kompjuterike globale dhe lokale; transmetimi 

elektronik i zërit, të dhënave dhe imazheve nga transmetimi televiziv dhe video. 
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(210) KS/M/ 2021/1198 

(220) 18/08/2021 

(731) Showtime Networks Inc. 1633 

Broadway, New York, New York 10019, 

US 

(591) Bardh  dhe zi 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  S 

 

 

     

 

(511) 42  Ofrimi i uebfaqejes me teknologji që u mundëson përdoruesve qasje në shërbimet 

e abonimit të bazuara në ueb që përmbajnë softuer jo të shkarkueshëm për qasjen, 

shkarkimin, përzgjedhjen dhe shikimin e filmave, filmave dhe programeve televizive; 

Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i uebfaqes interaktive që përmban teknologji 

që lejon përdoruesit të kenë qasje në një bazë të dhënash të serialeve televizive, filma, 

personalitete, pamje paraprake, traileret, lajme dhe informacione të tjera të ngjashme; 

ofrimi i uebfaqes në internet që përmban një motor kërkimi për shfaqje dhe episode të 

serive argëtuese; krijimin e indekseve të informacionit në internet për të tjerët përmes një 

rrjeti kompjuterik global dhe përmes pajisjeve të komunikimit celular. Shërbimet e softuerit 

si shërbim (SAAS) që përfshijnë softuer për qasjen, shkarkimin, përzgjedhjen dhe shikimin 

e filmave, filmave dhe programeve televizive; Shërbimet e softuerit si shërbim (SAAS), në 

veçanti, hostingu i softuerit për përdorim nga të tjerët për përdorim për qasje, shkarkim, 

përzgjedhje dhe shikim të filmave kinematografike, filmave dhe programeve televizive.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1199 

(220) 18/08/2021 

(731) Showtime Networks Inc. 

1633 Broadway, New York, New York 

10019, US 

(591) Bardh  dhe zi 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Shërbime argëtuese në natyrën e prodhimit dhe shpërndarjes së serive televizive 

te filmave kinematografik, komedive, muzikore, realiste dhe dramatike, dokumentarë; 

ofrimi i programeve dhe përmbajtjes argëtuese, përkatësisht programeve televizive, filmave 

kinematografikë, klipeve, grafikës dhe informacionit në fushat e komedisë, dramës, 

aksionit, variateteve, aventurës, sporteve, muzikaleve, ngjarjeve aktuale dhe lajmeve 

argëtuese, dhe dokumentarëve përmes mediave të televizionit, kabllor, satelitor, brezit të 

gjerë, dhe nëpërmjet internetit, rrjete komunikimi elektronik, rrjete kompjuterike dhe rrjete 

komunikimi pa tel, gjegjësisht, telefona celularë, kompjuterë tablet dhe kompjuterë laptopë, 

dhe rrjete të telefonisë celulare; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i përdorimit të 

përkohshëm të lojërave interaktive jo të shkarkueshme; sigurimi i uebfaqës ne internet që 
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paraqet prezantime informative, të pa shkarkueshme fotografike, audio dhe video në fushën 

e argëtimit dhe aktiviteteve ndërvepruese në ekran në kohë reale për shikuesit e televizionit, 

përkatësisht, kryerjen e sondazheve të krijuara nga përdoruesit, integrimin me faqet e tjera 

të rrjeteve sociale dhe faqet e personazheve te famshëm, video, fotografi dhe fakte; 

Shërbime argëtuese interaktive, që ofrojnë programe televizive të personalizuara; ofrimi i 

një udhëzuesi online dhe në ekran për programet televizive të personalizuara dhe 

ndërvepruese.   

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1202 

(220) 18/08/2021 

(731) Visa International Service Association 

900 Metro Center Boulevard, M1-11A 

Foster City, California, 94404, US 

(591) E kaltër, e verdhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Shërbime financiare, shërbime bankare, shërbime të kartelave të kreditit, 

shërbime të kartelave të debitit, shërbime të kartelave të kreditimit, shërbime të kartelave të 

parapagimit, shërbime të kartelave të mençura, transakcione elektronike të kreditit dhe 

debitit, transferime të fondeve elektronike, shërbime të përpunimit të pagesave, shërbime të 

pagesave person-tek-person, shërbime të autentifikimit dhe verifikimit të transakcioneve, 

zëvëndësimi i parave të gatshme (keshit) të transformuar përmes kartelave të kreditit dhe 

debitit, shërbime të këmbimit të parave, shërbime të punëve bankare online, shërbime të 

pagesës së faturave, shërbime të këmbimit monetar, shërbime të qasjes në depozita dhe të 

bankomateve, transakcione elektronike të parave të gatshme, shërbime të thyerjes së çekut 

dhe kompenzimit të parave të gatshme, shërbime të garantimit të sigurimeve të udhëtimit, 

shpërndarje të informatave financiare dhe të dhënave të pagesave elektronike; shpërndarje 

të informatave në fushën e teknologjisë financiare (fintek) dhe teknologjive në zhvillim e 

sipër të pagesave; shërbime të mbledhjes së fondeve humanitare, dhe sposorizime 

financiare të garave sportive, ngjarjeve, veprimtarive dhe lojrave.” 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1204 

(220) 18/08/2021 

(731) Villager d.o.o. Bratislavska cesta 5, 

1000 Ljubljana, SI 

(591) e bardhe; e  zezë;  e kuqe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   
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(511) 4  Vajrat dhe yndyrat industriale, dylli; lubrifikantë; përbërje për thithje pluhuri, 

lagështuese dhe lidhëse; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për ndriçim.  

7  Makineri, veglat e makinerisë, veglat me energji elektrike ose lloji tjeter; motorë 

makinash dhe motorët, përveç atyre per mjete tokësore; komponentët e bashkimit dhe 

transmetimit të makinerisë, përveç atyre për mjete tokësore; pajisje bujqësore, të ndryshme 

nga veglat e dorës që vihen ne punë me dorë; inkubatorë për vezë; makina shitëse 

automatike.  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, lundrimi, anketimi, fotografike, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, 

inspektimi, shpëtimi dhe mësimdhënieje; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

programe kompjuterike, media bosh dixhitale ose analoge pvr regjistrim dhe magazinim; 

mekanizma për aparate që operojnë me monedha; arka, pajisje llogaritëse; kompjuterë dhe 

pajisje kompjuterike periferike; kostume zhytjeje, maska për zhytës, tapa veshi për zhytësit, 

kapëse hundësh për zhytësit dhe notarët, dorashka për zhytësit, aparate frymëmarrjeje për 

not nënujor; aparatet për shuarjen e zjarrit.  

11  Aparatet dhe instalimet për ndriçimin, ngrohjen, ftohjen, prodhimin e avullit, gatimin, 

tharjen, ventilimin, furnizimin me ujë dhe qëllimet sanitare.  

12  Automjete; aparate për lëvizje nga toka, ajri ose uji.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1205 

(220) 18/08/2021 

(731) Villager d.o.o. Bratislavska cesta 5, 

1000 Ljubljana, SI 

(591) e gjelbër e mbylltë, e gjelbër e hapur 

dhe e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Mobilje, pasqyra, korniza fotografish; kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose 

transport; kocka të papunuara ose gjysmë të punuara, brirë, kocka balenash ose 

margaritarë/perla; guaska; shkumëdeti; qelibar i verdhë.  

35  Reklamim; menaxhim, organizim dhe administrim e biznesit; funksione te zyrës.  
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(210) KS/M/ 2021/1206 

(220) 18/08/2021 

(731) Villager d.o.o. Bratislavska cesta 5, 

1000 Ljubljana, SI 

(591) E zezë, e bardhë dhe e verdhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Vegla dhe mjete dore, që vihen ne veprim me dorë; takëm prerje/thikash; pistoleta, 

përveç armëve të zjarrit; brisqe.  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, lundrimi, anketimi, fotografike, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, 

inspektimi, shpëtimi dhe mësimdhënieje; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

programe kompjuterike, media bosh dixhitale ose regjistruese dhe magazinimi; mekanizma 

për aparate që operojnë me monedha; arka, pajisje llogaritëse; kompjuterë dhe pajisje 

kompjuterike periferike; kostume zhytjeje, maska për zhytës, tapa veshi për zhytësit, kapëse 

hundësh për zhytësit dhe notarë, dorashka për zhytësit, aparate frymëmarrjeje për not 

nënujor; aparatet për shuarjen e zjarrit.  

25  Veshje, këpucë, mbathje për kokë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1207 

(220) 18/08/2021 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

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

kaltër, portokalli, e gjelbër 

(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  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  
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(210) KS/M/ 2021/1208 

(220) 18/08/2021 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591) e kuqe; e  zezë; e bardhë, e verdhë dhe 

kafe (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  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1209 

(220) 18/08/2021 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591) e gjelbër, e bardhë, kafe, e verdhë, e 

kuqe 

(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  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1210 

(220) 18/08/2021 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591) e zezë, e bardhë, kafe, vjollce, e 

verdhë dhe ari.    

(540)   
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(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.  

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

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1211 

(220) 18/08/2021 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591) e zezë, e bardhë, kafe, vjollce, e 

verdhë dhe ari.    

(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  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1212 

(220) 18/08/2021 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591) Portokalli, e zezë, e kuqe, vjollce, e 

kaltër, bruz.    

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)   
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.  

38  Telekomunikacione.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1214 

(220) 19/08/2021 

(731) Edoni Group sh.p.k 

Rruga Van Gog, Magjistralja Prishtinë – 

Lipjan, 14000 Lipjan, Kosovë, KS 

(591) E gjelbërt, e kuqe, e bardhë 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Pajisje manuale të cilat mund të operohen me dorë; pajisje që operohen me dorë që 

përdoren në hortikulturë, bujqësi dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; aparateve dhe 

automjeteve si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi; makinë rroje; 

komplet ngrënieje; pjata argjendi; aplikime për depilim (elektrikë/ joelektrikë); komplet 

manikyresh (elektrikë /jo elektrikë); limë (vegla); shkëlqyes dhe zbutës thonjsh (elektrikë/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/jo elektrikë); prerës thonjsh (elektrikë/joelektrikë); komplet pedikyri; mjete të 

përkujdesjes së këmbëve (të cilat janë nën klasën 8); pinca; ondulues qerpikësh; makinë 

rroje (elektrike/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 që operohen 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 fleta (jo elektrikë); garuzhde (vegël dore); makina prerje të drurit; vegla 
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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 (jo elektrike); 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 vozagji; 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;   

11  Aparate për ngrohje; Aparate për ndriçim; gjenerues avulli; gatimi; ftohës; tharje; 

ventilimi; tharrës ajri; rubineta anti-spërkatje; aparate për filtrimin e ujit; Aparate furnizimi 

me ujë për shfrytëzime sanitare; aparate kondicionimi të ajrit; aparate aromatizuese të ajrit; 

aparate dhe makina që pastrojnë ajrin; 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; 

tostera; 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; bombola 

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; kuti akulli; makina dhe aparate akulli; kazanë elektrikë; 

prozhektorë; 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; projektorë 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 pjekje në hell; grila; shkëmbinj lave të ngurtë 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; 
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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; 

rezistenca për ngrohje; aparate dhe instalime për zbutje uji; aparate vorbull-krijuese; djegës 

parfumi; pllaka ngrohëse për pjekje petullash;   

21  Enë dhe paisje të ndryshme shtëpiake ose kuzhine; Qelqe të papërpunuar ose gjysëm të 

përpunuar (përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); Artikuj prej qelqi; porcelani dhe 

argjile që nuk përfshihen në klasa tët tjera; Mbulesa akuarioumi; Kosha plehrash; Tiganë; 

Mbajtëse buke; kanistra buke; shtëpiake; Dërrasa për hekurosje; Mbajtëse hekuri; Furça 

tualeti; Pjata për gjalp; Tenxhere të nxehta; jo të ngrohura në mënyrë elektrike; Mbyllëse 

për kapakë tenxhereje; Aparatura për heqje të erës së keqe për përdorim personal; Kupa për 

vezë; Kova; Pajisje për largim makjazhi; Aparatura për heqje pluhuri (jo elektrike); 

Makineri shpërndarëse aerosoli; jo për qëllime mjeksore; Furça për vetulla; Banjo të fëmijë; 

të mbartshme; Pajisje ngrohëse për shishet e ushqimit; jo-elektrike; Kupa; Pajisje për ujitje; 

Fshesa; Mbajtëse për lule dhe bimë [rregullim lulesh]; Shiringa për ujitje të luleve dhe 

bimëve; Kuti të luleve; Vazo lulesh; Coha për ujitje lulesh; Furça për kruajtje; Krëhëra dhe 

sfungjerë; Furça (me përjashtim të atyre për lyerje); Materiale për bërje furçash; Artikuj për 

qëllime pastrimi; Lesh çeliku; Poçe qelqi [damixhanë]; Furça elektrike; përjashtuar pjesët e 

makinerive; Krëhëra elektrikë; Shkopinj për të ngrënë; Gracka për minj; Mbrojtëse 

shisheje; Kulesa për qëllime shtëpiake; Pagure; Shishe; Hapëse shisheje; Pallaska për të 

vrarë miza; Kallëpë për kuba akulli; Pajisje për skuqje; jo-elektrike; Shtrypëse frutash (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Govatë për ushqim kafshësh; Furça rroje; Mbajtëse për 

furça rroje; Djegësa që lëshojnë erë të mirë; Rende (pajisje shtëpiake); Rrahësa (jo 

elekrike); Lugë për përzierje (pajisje kuzhine); Trazues për koktej; Shpërndarësa kripe; 

Shpatulla (pajisje kuzhine); Mbushje gërruese për qëllime të kuzhinës; Rrahëse vezësh (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Dërrasa për prerje për kuzhinë; Autokllava (Enë gatimi 

me presion), jo elektrike; Lugë për tiganisje; për përdorim në kuzhinë; Lugë për të veshur 

këpucët; Furça për këpucë; Pajisje për lushtrim me dyll; jo-elektrike; për këpucë; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Pjata; Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake; Pjata për sapunë; Pajisje për shpërndarje sapuni; Sita (pajisje shtëpiake); Rrathë 

për peshqirë; Kullesa (pajisje shtëpiake); Kumbarà; Qese të zbukuruara të pastiçierit (qese 

për pasta); Furça për larje pjatash; Lesh çeliku për pastrim; Shufra dhe unaza për të var 

peshqirët; Coha për heqje pluhuri (lecka); Fshirëse pluhurash prej puplash; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Govata ushqimi për kafshë 

shoqëruese; Tabaka për qëllime shtëpiake; Takëme për tavolinë; të ndryshme nga thika; 

pirunj dhe lugë; Kuti çaji; Ibrikë çaji; Kullesa çaji; Rrahësa tapeti; që nuk janë makineri; 

Mbajtëse letre higjenike; Shpërndarës automatik letre higjenike; Vazo; Kuti ftohje jo 

elektrike të mbartshëm; Kafazë për kafshë shoqëruese; Hinka; Enë për pije; Kallama për të 

pirë; Korita ushqimi; Mbulesa të dërrasave të hekurosjes; të formëzuara; Vazo; Govata për 

larje të zogjve në kafaz; Kafazë për zogj; Unaza ku qëndrojnë zogjtë; Forma vaferi; jo-

elektrike; Kapëse rrobash; Varëse për tharje për rrobat e lara; Varëse rrobash; për tharje; 

Pjata tryeze një përdorimëshe; Furça dhëmbësh; Furça dhëmbësh elektrike;  për qëllime 
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dentare; Kruesë dhëmbësh; Mbajtëse për kruese dhëmbësh; Përzierës kuzhine; jo-elektrikë; 

Ҫajnik për kafe; jo-elektrikë; Mulli kafeje; që punon me dorë; Mashtrapa; Krëhëra; Krëhëra 

me dhëmbë të mëdha për flok; Këllëfë për krëhër; Kavanozë për ëmbëlsira; Fikëse qirinjsh; 

Rrath për qirinj; Tezga për veshje; Tenxhere gatimi; Pajisje gatimi; jo-elektrike; Kosha për 

përdorim shtëpiak; Turjela tapash; Vegla kozmetike; Forma për kek [kallëpë]; Enë kuzhine; 

Pajisje kuzhine; Sete tenxheresh për gatim; Pajisje për ftohje ushqimi; që përmbajnë lëngje 

për shkëmbim nxehtësie; për qëllime shtëpiake; Shishe frigoriferike; Ҫanta izotermike; 

Doreza për kopshtari; Enë për përdorim në shtëpi dhe kuzhinë; Bidonë për ujitje; Tasa 

qelqi; Skara [pajisje gatimi]; Pompa lavamanësh për pastrim të kanaleve të bllokuar; 

Mbajtëse picetash; Pajisje për qëllime shtëpiake; Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë 

gërryes për kruajtje të lëkurës; Pajisje elektrike për joshje dhe vrasje të insekteve; Gracka 

për insekte; Enë të izoluara me nxehtësi; Shishe termosi; Enë të izoluara me të nxehtë për 

perime; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Filtra për kafe; jo-elektrikë; Mbajtëse 

qirinjsh; Tundësa; Përzierësa; jo-elektrikë; për qëllime shtëpiake; Fshirëse pluhruash për 

mobilje; Shtupa për dysheme; Mullinj për qëllime shtëpiake; që vihen në punë me dorë; 

Aparatura uji për pastrim të dhëmbëve dhe gomave; Furça thonjsh; Makineri për makarona 

që vihen në punë me dorë; Kupa prej letre ose plastike; Kuti për shpërndarje të peshqirëve 

prej letre; Kosha për letra; Pllakëza prej letre; Spërkatësë parfumi; Aparatura për shkëlqim 

me dyll (jo elektrike); Mulli piperi, që vihen në punë me dorë; Poçe për piper; Kosha për 

piknik të pajisur, duke përfshirë dhe pjata; Prerës ëmbëlsirash [biskota]; Aparatura dhe 

makineri për lustrim; për qëllime shtëpiake (jo elektrike); Doreza për lustrim; Lëkurë që 

lustron; Materiale lustrimi për shkëlqim (përjashtuar përgatitjet); letrën dhe gurët; Kuti për 

të futur ushqimin e drekës; Kuti pudre; Pufe pudre; Instrumenta për pastrim; që vihen në 

punë me dorë; Shtupa për kruajtje; Lecka për pastrim; Shtupa për pastrim; Impjante ujitje;   

35  Reklamim; menaxhim biznesi; shërbime të tregtisë me pakicë; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë me porosi postare; administrim biznesi; funksione zyre; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë online 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 marosh vetë); artikuj (Ti marosh vet); 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; 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; 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; 
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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;  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 (Online) 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 

online në 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 apo sherbimeve për bizneset e tjera); shërbime gjatë ankandeve; 

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 kontratata telekomunikacionit; të 

kontratave të furnizimit të zileve 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; sistemimi; mirëmbajtja dhe përditësimi i bazës së të 

dhënave në kompjuter; menaxhimi i kompjuterizuar i dosjeve; informim dhe keshillim 

tregtar për konsumatorët; 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 
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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; pajisjet dhe mjetet e zyrave; aparatet fotokopjuese; 

pajisjet për shitje; kasat e dyqaneve; sirtarët e parave; 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.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1215 

(220) 19/08/2021 

(731) Edoni Group sh.p.k Rruga Van Gog, 

Magjistralja Prishtinë – Lipjan, 14000 

Lipjan, Kosovë, KS 

(591) E Zezë, e Bardhë   

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 
 

(540)  7 EDONI 

 

 
     

 

(511) 8  Pajisje manuale të cilat mund të operohen me dorë; pajisje që operohen me dorë që 

përdoren në hortikulturë, bujqësi dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; aparateve dhe 

automjeteve si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi; makinë rroje; 

komplet ngrënieje; pjata argjendi; aplikime për depilim (elektrikë/ joelektrikë); komplet 

manikyresh (elektrikë /jo elektrikë); limë (vegla); shkëlqyes dhe zbutës thonjsh (elektrikë/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/jo elektrikë); prerës thonjsh (elektrikë/joelektrikë); komplet pedikyri; mjete të 

përkujdesjes së këmbëve (të cilat janë nën klasën 8); pinca; ondulues qerpikësh; makinë 

rroje (elektrike/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 
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harkëzuar; vegla për kopshte (të operueshme me duar); gërshërë kopshtarie që operohen 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 fleta (jo elektrikë); garuzhde (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 (jo elektrike); 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 vozagji; 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;   

11  Aparate për ngrohje; Aparate për ndriçim; gjenerues avulli; gatimi; ftohës; tharje; 

ventilimi; tharrës ajri; rubineta anti-spërkatje; aparate për filtrimin e ujit; Aparate furnizimi 

me ujë për shfrytëzime sanitare; aparate kondicionimi të ajrit; aparate aromatizuese të ajrit; 

aparate dhe makina që pastrojnë ajrin; 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; 

tostera; 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; bombola 

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; kuti akulli; makina dhe aparate akulli; kazanë elektrikë; 

prozhektorë; 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; projektorë 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; 
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pajisje për pjekje në hell; grila; shkëmbinj lave të ngurtë 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; 

rezistenca për ngrohje; aparate dhe instalime për zbutje uji; aparate vorbull-krijuese; djegës 

parfumi; pllaka ngrohëse për pjekje petullash;   

21  Enë dhe paisje të ndryshme shtëpiake ose kuzhine; Qelqe të papërpunuar ose gjysëm të 

përpunuar (përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); Artikuj prej qelqi; porcelani dhe 

argjile që nuk përfshihen në klasa tët tjera; Mbulesa akuarioumi; Kosha plehrash; Tiganë; 

Mbajtëse buke; kanistra buke; shtëpiake; Dërrasa për hekurosje; Mbajtëse hekuri; Furça 

tualeti; Pjata për gjalp; Tenxhere të nxehta; jo të ngrohura në mënyrë elektrike; Mbyllëse 

për kapakë tenxhereje; Aparatura për heqje të erës së keqe për përdorim personal; Kupa për 

vezë; Kova; Pajisje për largim makjazhi; Aparatura për heqje pluhuri (jo elektrike); 

Makineri shpërndarëse aerosoli; jo për qëllime mjeksore; Furça për vetulla; Banjo të fëmijë; 

të mbartshme; Pajisje ngrohëse për shishet e ushqimit; jo-elektrike; Kupa; Pajisje për ujitje; 

Fshesa; Mbajtëse për lule dhe bimë [rregullim lulesh]; Shiringa për ujitje të luleve dhe 

bimëve; Kuti të luleve; Vazo lulesh; Coha për ujitje lulesh; Furça për kruajtje; Krëhëra dhe 

sfungjerë; Furça (me përjashtim të atyre për lyerje); Materiale për bërje furçash; Artikuj për 

qëllime pastrimi; Lesh çeliku; Poçe qelqi [damixhanë]; Furça elektrike; përjashtuar pjesët e 

makinerive; Krëhëra elektrikë; Shkopinj për të ngrënë; Gracka për minj; Mbrojtëse 

shisheje; Kulesa për qëllime shtëpiake; Pagure; Shishe; Hapëse shisheje; Pallaska për të 

vrarë miza; Kallëpë për kuba akulli; Pajisje për skuqje; jo-elektrike; Shtrypëse frutash (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Govatë për ushqim kafshësh; Furça rroje; Mbajtëse për 

furça rroje; Djegësa që lëshojnë erë të mirë; Rende (pajisje shtëpiake); Rrahësa (jo 

elekrike); Lugë për përzierje (pajisje kuzhine); Trazues për koktej; Shpërndarësa kripe; 

Shpatulla (pajisje kuzhine); Mbushje gërruese për qëllime të kuzhinës; Rrahëse vezësh (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Dërrasa për prerje për kuzhinë; Autokllava (Enë gatimi 

me presion), jo elektrike; Lugë për tiganisje; për përdorim në kuzhinë; Lugë për të veshur 

këpucët; Furça për këpucë; Pajisje për lushtrim me dyll; jo-elektrike; për këpucë; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Pjata; Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake; Pjata për sapunë; Pajisje për shpërndarje sapuni; Sita (pajisje shtëpiake); Rrathë 
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për peshqirë; Kullesa (pajisje shtëpiake); Kumbarà; Qese të zbukuruara të pastiçierit (qese 

për pasta); Furça për larje pjatash; Lesh çeliku për pastrim; Shufra dhe unaza për të var 

peshqirët; Coha për heqje pluhuri (lecka); Fshirëse pluhurash prej puplash; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Govata ushqimi për kafshë 

shoqëruese; Tabaka për qëllime shtëpiake; Takëme për tavolinë; të ndryshme nga thika; 

pirunj dhe lugë; Kuti çaji; Ibrikë çaji; Kullesa çaji; Rrahësa tapeti; që nuk janë makineri; 

Mbajtëse letre higjenike; Shpërndarës automatik letre higjenike; Vazo; Kuti ftohje jo 

elektrike të mbartshëm; Kafazë për kafshë shoqëruese; Hinka; Enë për pije; Kallama për të 

pirë; Korita ushqimi; Mbulesa të dërrasave të hekurosjes; të formëzuara; Vazo; Govata për 

larje të zogjve në kafaz; Kafazë për zogj; Unaza ku qëndrojnë zogjtë; Forma vaferi; jo-

elektrike; Kapëse rrobash; Varëse për tharje për rrobat e lara; Varëse rrobash; për tharje; 

Pjata tryeze një përdorimëshe; Furça dhëmbësh; Furça dhëmbësh elektrike;  për qëllime 

dentare; Kruesë dhëmbësh; Mbajtëse për kruese dhëmbësh; Përzierës kuzhine; jo-elektrikë; 

Ҫajnik për kafe; jo-elektrikë; Mulli kafeje; që punon me dorë; Mashtrapa; Krëhëra; Krëhëra 

me dhëmbë të mëdha për flok; Këllëfë për krëhër; Kavanozë për ëmbëlsira; Fikëse qirinjsh; 

Rrath për qirinj; Tezga për veshje; Tenxhere gatimi; Pajisje gatimi; jo-elektrike; Kosha për 

përdorim shtëpiak; Turjela tapash; Vegla kozmetike; Forma për kek [kallëpë]; Enë kuzhine; 

Pajisje kuzhine; Sete tenxheresh për gatim; Pajisje për ftohje ushqimi; që përmbajnë lëngje 

për shkëmbim nxehtësie; për qëllime shtëpiake; Shishe frigoriferike; Ҫanta izotermike; 

Doreza për kopshtari; Enë për përdorim në shtëpi dhe kuzhinë; Bidonë për ujitje; Tasa 

qelqi; Skara [pajisje gatimi]; Pompa lavamanësh për pastrim të kanaleve të bllokuar; 

Mbajtëse picetash; Pajisje për qëllime shtëpiake; Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë 

gërryes për kruajtje të lëkurës; Pajisje elektrike për joshje dhe vrasje të insekteve; Gracka 

për insekte; Enë të izoluara me nxehtësi; Shishe termosi; Enë të izoluara me të nxehtë për 

perime; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Filtra për kafe; jo-elektrikë; Mbajtëse 

qirinjsh; Tundësa; Përzierësa; jo-elektrikë; për qëllime shtëpiake; Fshirëse pluhruash për 

mobilje; Shtupa për dysheme; Mullinj për qëllime shtëpiake; që vihen në punë me dorë; 

Aparatura uji për pastrim të dhëmbëve dhe gomave; Furça thonjsh; Makineri për makarona 

që vihen në punë me dorë; Kupa prej letre ose plastike; Kuti për shpërndarje të peshqirëve 

prej letre; Kosha për letra; Pllakëza prej letre; Spërkatësë parfumi; Aparatura për shkëlqim 

me dyll (jo elektrike); Mulli piperi, që vihen në punë me dorë; Poçe për piper; Kosha për 

piknik të pajisur, duke përfshirë dhe pjata; Prerës ëmbëlsirash [biskota]; Aparatura dhe 

makineri për lustrim; për qëllime shtëpiake (jo elektrike); Doreza për lustrim; Lëkurë që 

lustron; Materiale lustrimi për shkëlqim (përjashtuar përgatitjet); letrën dhe gurët; Kuti për 

të futur ushqimin e drekës; Kuti pudre; Pufe pudre; Instrumenta për pastrim; që vihen në 

punë me dorë; Shtupa për kruajtje; Lecka për pastrim; Shtupa për pastrim; Impjante ujitje;   

35  Reklamim; menaxhim biznesi; shërbime të tregtisë me pakicë; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë me porosi postare; administrim biznesi; funksione zyre; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë online 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 marosh vetë); artikuj (Ti marosh vet); artikujve prej metali; artikujve 

prej letre; kinkalerive; materialeve të shtypura; artikujve për zyrë; artikujve për hobi; 
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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; 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; 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;  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 (Online) 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 

online në 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 apo sherbimeve për bizneset e tjera); shërbime gjatë ankandeve; 

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 kontratata telekomunikacionit; të 
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kontratave të furnizimit të zileve 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; sistemimi; mirëmbajtja dhe përditësimi i bazës së të 

dhënave në kompjuter; menaxhimi i kompjuterizuar i dosjeve; informim dhe keshillim 

tregtar për konsumatorët; 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; pajisjet dhe mjetet e zyrave; aparatet fotokopjuese; 

pajisjet për shitje; kasat e dyqaneve; sirtarët e parave; 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.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1216 

(220) 19/08/2021 

(731) Edoni Group sh.p.k 

Rruga Van Gog, Magjistralja Prishtinë – 

Lipjan, 14000 Lipjan, Kosovë, KS 

(591) E zezë, e verdhë, e bardhë 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 
 

(540)   
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(511) 2  Ngjyra; Bojëra; Substanca për bojë; llak; Konservues për përdorim kundër 

korrozionit; kalbjes dhe përkeqësimit të drurit; ngjyrues; tretës për substanca boje ngjyrues 

për likerë; substanca lidhëse për këpucët; substanca boje kundër zjarrit; lëndë riparuese; 

sintetikë (resin) natyral të papërpunuar; metale në formë flete dhe pluhuri për piktorët; 

dekoruesit; printuesit dhe artistët; graso kundër gërryerjes; pasta printerash (Ngjyrë); 

Ngjyrë printimi; toner; Ngjyrë 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 e Pashkëve; nën veshje për shasitë e mjeteve; tretës për 

llak; substancë e miksuar me ujë dhe ngjitës për dekorim;   

7  Makineri për përpunim e metalit; drurit; plastikës; makineri tekstili; makineri për 

industrinë bujqësore makineri për industrinë e pijeve; makineri për industritë kimike; 

makineri mineral-punuese; makineri për ndërtim; makineri paketuese dhe vegla makinerish; 

motora (me përjashtim të automjeteve tokësore); pjesë për lidhje me transmetim (me 

përjashtim të automjeteve tokësore); instrumenta bujqësore të ndryshme nga ato që 

punohen me dorë; makineri vending automatike; paisje kuzhine dhe elektro-shtëpiake; 

pastrues me avull; paisje kuzhine elektrike universale; mikser elektrikë për qëllime 

shtëpiake; thika elektrike; paisje kuzhine elektrike për prerje; hapje;  grirje; shtrydhje; 

hapës elektrik I kanaqeve; shtrydhës elektrikë frutash për shfrytëzim shtëpiak; bluarës 

kafeje (tjerë nga ata që punojnë me dorë); mulli (për bluarje) për qëllime shtëpiake; tjerë 

nga ata që punojnë 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 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 veçantë makineri shpimi; makinë shpimi me valë; kaçavida; pjesë 

makinerish për përpunim metalesh; druri dhe plastike; sharra zinxhirë; aparate elektrikë për 

ngjitje me zamkë; aparate (makineri) për ngjitje me shirit; makineri qepëse; dinamo; aparat 

spërkatës 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; makineri bluarëse; makineri 
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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; inkubatorë për vezë;  

8  Pajisje manuale të cilat mund të operohen me dorë; pajisje që operohen me dorë që 

përdoren në hortikulturë, bujqësi dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; aparateve dhe 

automjeteve si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi; makinë rroje; 

komplet ngrënieje; pjata argjendi; aplikime për depilim (elektrikë/ joelektrikë); komplet 

manikyresh (elektrikë /jo elektrikë); limë (vegla); shkëlqyes dhe zbutës thonjsh (elektrikë/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/jo elektrikë); prerës thonjsh (elektrikë/joelektrikë); komplet pedikyri; mjete të 

përkujdesjes së këmbëve (të cilat janë nën klasën 8); pinca; ondulues qerpikësh; makinë 

rroje (elektrike/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 që operohen 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 fleta (jo elektrikë); garuzhde (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 (jo elektrike); 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 vozagji; 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;   

11  Aparate për ngrohje; Aparate për ndriçim; gjenerues avulli; gatimi; ftohës; tharje; 

ventilimi; tharrës ajri; rubineta anti-spërkatje; aparate për filtrimin e ujit; Aparate furnizimi 

me ujë për shfrytëzime sanitare; aparate kondicionimi të ajrit; aparate aromatizuese të ajrit; 

aparate dhe makina që pastrojnë ajrin; 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; 

tostera; tapete me ngrohje elektrike; ndriçues tavani; llambadarë; drita elektrike për pemët e 

Krishtlindjeve; drita akuariumi; llamba; filtra kafeje elektrikë; makina kafeje; zierës kafeje; 
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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; bombola 

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; kuti akulli; makina dhe aparate akulli; kazanë elektrikë; 

prozhektorë; 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; projektorë 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 pjekje në hell; grila; shkëmbinj lave të ngurtë 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; 

rezistenca për ngrohje; aparate dhe instalime për zbutje uji; aparate vorbull-krijuese; djegës 

parfumi; pllaka ngrohëse për pjekje petullash;   

21  Enë dhe paisje të ndryshme shtëpiake ose kuzhine; Qelqe të papërpunuar ose gjysëm të 

përpunuar (përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); Artikuj prej qelqi; porcelani dhe 

argjile që nuk përfshihen në klasa tët tjera; Mbulesa akuarioumi; Kosha plehrash; Tiganë; 

Mbajtëse buke; kanistra buke; shtëpiake; Dërrasa për hekurosje; Mbajtëse hekuri; Furça 

tualeti; Pjata për gjalp; Tenxhere të nxehta; jo të ngrohura në mënyrë elektrike; Mbyllëse 

për kapakë tenxhereje; Aparatura për heqje të erës së keqe për përdorim personal; Kupa për 

vezë; Kova; Pajisje për largim makjazhi; Aparatura për heqje pluhuri (jo elektrike); 

Makineri shpërndarëse aerosoli; jo për qëllime mjeksore; Furça për vetulla; Banjo të fëmijë; 

të mbartshme; Pajisje ngrohëse për shishet e ushqimit; jo-elektrike; Kupa; Pajisje për ujitje; 
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Fshesa; Mbajtëse për lule dhe bimë [rregullim lulesh]; Shiringa për ujitje të luleve dhe 

bimëve; Kuti të luleve; Vazo lulesh; Coha për ujitje lulesh; Furça për kruajtje; Krëhëra dhe 

sfungjerë; Furça (me përjashtim të atyre për lyerje); Materiale për bërje furçash; Artikuj për 

qëllime pastrimi; Lesh çeliku; Poçe qelqi [damixhanë]; Furça elektrike; përjashtuar pjesët e 

makinerive; Krëhëra elektrikë; Shkopinj për të ngrënë; Gracka për minj; Mbrojtëse 

shisheje; Kulesa për qëllime shtëpiake; Pagure; Shishe; Hapëse shisheje; Pallaska për të 

vrarë miza; Kallëpë për kuba akulli; Pajisje për skuqje; jo-elektrike; Shtrypëse frutash (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Govatë për ushqim kafshësh; Furça rroje; Mbajtëse për 

furça rroje; Djegësa që lëshojnë erë të mirë; Rende (pajisje shtëpiake); Rrahësa (jo 

elekrike); Lugë për përzierje (pajisje kuzhine); Trazues për koktej; Shpërndarësa kripe; 

Shpatulla (pajisje kuzhine); Mbushje gërruese për qëllime të kuzhinës; Rrahëse vezësh (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Dërrasa për prerje për kuzhinë; Autokllava (Enë gatimi 

me presion), jo elektrike; Lugë për tiganisje; për përdorim në kuzhinë; Lugë për të veshur 

këpucët; Furça për këpucë; Pajisje për lushtrim me dyll; jo-elektrike; për këpucë; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Pjata; Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake; Pjata për sapunë; Pajisje për shpërndarje sapuni; Sita (pajisje shtëpiake); Rrathë 

për peshqirë; Kullesa (pajisje shtëpiake); Kumbarà; Qese të zbukuruara të pastiçierit (qese 

për pasta); Furça për larje pjatash; Lesh çeliku për pastrim; Shufra dhe unaza për të var 

peshqirët; Coha për heqje pluhuri (lecka); Fshirëse pluhurash prej puplash; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Govata ushqimi për kafshë 

shoqëruese; Tabaka për qëllime shtëpiake; Takëme për tavolinë; të ndryshme nga thika; 

pirunj dhe lugë; Kuti çaji; Ibrikë çaji; Kullesa çaji; Rrahësa tapeti; që nuk janë makineri; 

Mbajtëse letre higjenike; Shpërndarës automatik letre higjenike; Vazo; Kuti ftohje jo 

elektrike të mbartshëm; Kafazë për kafshë shoqëruese; Hinka; Enë për pije; Kallama për të 

pirë; Korita ushqimi; Mbulesa të dërrasave të hekurosjes; të formëzuara; Vazo; Govata për 

larje të zogjve në kafaz; Kafazë për zogj; Unaza ku qëndrojnë zogjtë; Forma vaferi; jo-

elektrike; Kapëse rrobash; Varëse për tharje për rrobat e lara; Varëse rrobash; për tharje; 

Pjata tryeze një përdorimëshe; Furça dhëmbësh; Furça dhëmbësh elektrike;  për qëllime 

dentare; Kruesë dhëmbësh; Mbajtëse për kruese dhëmbësh; Përzierës kuzhine; jo-elektrikë; 

Ҫajnik për kafe; jo-elektrikë; Mulli kafeje; që punon me dorë; Mashtrapa; Krëhëra; Krëhëra 

me dhëmbë të mëdha për flok; Këllëfë për krëhër; Kavanozë për ëmbëlsira; Fikëse qirinjsh; 

Rrath për qirinj; Tezga për veshje; Tenxhere gatimi; Pajisje gatimi; jo-elektrike; Kosha për 

përdorim shtëpiak; Turjela tapash; Vegla kozmetike; Forma për kek [kallëpë]; Enë kuzhine; 

Pajisje kuzhine; Sete tenxheresh për gatim; Pajisje për ftohje ushqimi; që përmbajnë lëngje 

për shkëmbim nxehtësie; për qëllime shtëpiake; Shishe frigoriferike; Ҫanta izotermike; 

Doreza për kopshtari; Enë për përdorim në shtëpi dhe kuzhinë; Bidonë për ujitje; Tasa 

qelqi; Skara [pajisje gatimi]; Pompa lavamanësh për pastrim të kanaleve të bllokuar; 

Mbajtëse picetash; Pajisje për qëllime shtëpiake; Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë 

gërryes për kruajtje të lëkurës; Pajisje elektrike për joshje dhe vrasje të insekteve; Gracka 

për insekte; Enë të izoluara me nxehtësi; Shishe termosi; Enë të izoluara me të nxehtë për 

perime; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Filtra për kafe; jo-elektrikë; Mbajtëse 

qirinjsh; Tundësa; Përzierësa; jo-elektrikë; për qëllime shtëpiake; Fshirëse pluhruash për 

mobilje; Shtupa për dysheme; Mullinj për qëllime shtëpiake; që vihen në punë me dorë; 

Aparatura uji për pastrim të dhëmbëve dhe gomave; Furça thonjsh; Makineri për makarona 

që vihen në punë me dorë; Kupa prej letre ose plastike; Kuti për shpërndarje të peshqirëve 

prej letre; Kosha për letra; Pllakëza prej letre; Spërkatësë parfumi; Aparatura për shkëlqim 
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me dyll (jo elektrike); Mulli piperi, që vihen në punë me dorë; Poçe për piper; Kosha për 

piknik të pajisur, duke përfshirë dhe pjata; Prerës ëmbëlsirash [biskota]; Aparatura dhe 

makineri për lustrim; për qëllime shtëpiake (jo elektrike); Doreza për lustrim; Lëkurë që 

lustron; Materiale lustrimi për shkëlqim (përjashtuar përgatitjet); letrën dhe gurët; Kuti për 

të futur ushqimin e drekës; Kuti pudre; Pufe pudre; Instrumenta për pastrim; që vihen në 

punë me dorë; Shtupa për kruajtje; Lecka për pastrim; Shtupa për pastrim; Impjante ujitje;   

35  Reklamim; menaxhim biznesi; shërbime të tregtisë me pakicë; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë me porosi postare; administrim biznesi; funksione zyre; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë online 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 marosh vetë); artikuj (Ti marosh vet); 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; 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; 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;  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 (Online) 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 

online në 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 
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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 apo sherbimeve për bizneset e tjera); shërbime gjatë ankandeve; 

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 kontratata telekomunikacionit; të 

kontratave të furnizimit të zileve 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; sistemimi; mirëmbajtja dhe përditësimi i bazës së të 

dhënave në kompjuter; menaxhimi i kompjuterizuar i dosjeve; informim dhe keshillim 

tregtar për konsumatorët; 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; pajisjet dhe mjetet e zyrave; aparatet fotokopjuese; 
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pajisjet për shitje; kasat e dyqaneve; sirtarët e parave; 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.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1219 

(220) 19/08/2021 

(300) 30 2021 103065.6  24/02/2021  DE 

(731) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  Ivorell 

 

 
     

 

(511) 1  Dioksid karboni i lëngshëm; Acid Karbonik; Përgatitje për zbutje uji; Uji i 

distiluar; Ujë potasi; Kompozime kimike për trajtim uji; Gaz për përgatitjen e ujit të gazuar; 

Përgatitje filtrimi për industrinë e pijeve; Produkte kimike për zbutjen e ujit; Kompozime 

kimike dhe organike për përdorim në prodhimin e ushqimit dhe pijeve; Antioksidantë për 

përdorim në prodhimin e pijeve  

3  Spraj me ujë mineral për qëllime kozmetike; Agjentë pastrues për qëllime shtëpiake; 

Përgatitje për heqjen e smërçit për qëllime shtëpiake; Coha të ngopura me përgatitje 

lustrimi për pastrim; Tamponë pastrues të ngopur me përgatitje tual-eti; Coha të ngopura 

me një detergjent për pastrim; Përgatitje pastruese të ngopura në tamponë; Përgatitje kimike 

pastruese për qëllime shtëpiake; Coha të ngopura me një detergjent për pastrim; Sodë larëse 

për pastrim; Lëngje larës; Agjentë larës për qëllime shtëpiake; Përgatitje pastrimi xhamash; 

Sapunë për përdorim shtëpiak  

6  kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; Cilindra presioni gazi të bërë prej metali; 

Cilindra metali për gaz; Shishe metalike për gaz të kompresuar; Cilindra presioni gazi të 

bërë prej metali; Cilindra presioni gazi të bërë prej metali; Cilindra metali për gaz të 

kompresuar ose lëngje, që shiten bosh; Rezervuar prej metali për ruajtje të gazrave të 

kompresuar; Rezervuarë prej metali për transport të gazrave të kompresuar; Shishe [enë] 

prej metali për gaz të kompresuar ose ajër të lëngshëm; Cilindra metali për gaz të 

kompresuar ose lëngje [bosh]; Kontejnerë prej metali për produkte kimike, gazra të 

kompresuar ose lëngje; Kontejnerë metali për gaz të kompresuar ose ajër të lëngshëm; 

Kanaçe pijesh prej metali.  

7  Makineri për përgatitje ushqimi, elektromekanike; Shtrydhëse frutash për lëng, el-

ektrike; Aparatura për pije të gazuara; Makineri për përgatitje pijesh, el-ektromekanike; 

Turbina hidraulike; Ndarësa uji; Aparatura për ujë të gazuar; Makineri për mbushje me 

karbon; Makineri për prodhim pijesh të gazuara [el-ektrike]; Pompa [makineri] për 

industrinë e pijeve; Makineri për mineralizimin e ujit të pijshëm  

11   Pajisje dhe instalime për qëllime të ftohjes, gatimit dhe furnizimit me ujë si dhe për 

qëllime sanitare; Aparatura ngrohëse dhe ftohëse për shpërndarje të pijeve të ngrohta dhe të 

ftohta; Aparatura për ftohje pijesh; Kuti ftohëse, elektrike; Instalime ftohëse për lëngje; 

Instalime dhe makineri ftohëse; Pajisje dhe instalime ftohëse; Frigoriferë; Pajisje dhe 
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instalime frigoriferike; Aparatura dhe makineri frigoriferike; Makineri shpërndare uji; 

Rubineta; Filtera uji; Ftohësa uji; Shkarkuesa uji [ra-korderi]; Çisterna uji; Valvula 

komandimi uji; Aparatura për marrje uji; Ftohëse uji; Pajisje për përzierje uji; Pajisje 

jonizimi uji; Aparatura filtrimi uji; Instalime ftohëse për ujë; Aparatura për filtrim uji; 

Instalime tubacionesh uji; Instalime për pastrim uji; Instalime për furnizim me ujë; 

Instalime për shpërndarje uji; Pajisje sterilizues uji; Çajnikë, elektrikë; Çezma për tubot e 

ujit; Aparatura dhe makineri për pastrim uji; Aparatura dhe instalime për zbutje uji; 

Aksesorë për rregullimin dhe sigurinë e aparaturave të ujit; Aparatura jonizuese për 

trajtimin e ajrit ose ujit; Aparqatura për zbutjen e ujit; Pajisje gatimi, ngrohje, ftohje dhe 

ruajtje, për ushqim dhe pije; Apa-ratura për shpërndarjen e pijeve të ftohta; Njësi për 

shpërndarje të pijeve të fto-hura [të tjera nga ato të shitjes]; Njësi për shpërndarje të pijeve 

të ftohura [të tjera nga ato të shitjes]; Instalime kimike për kondicionim të ujit të pijshëm; 

Filtera për ujë të pijshëm; Aparatura për filtrimin e ujit të pijshëm; Filtera për ujë të 

pijshëm; Njësi pastrimi uji për prodhimin e ujit të pijshëm  

21  Vegla dhe enë shtëpiake ose kuzhine; Enë gatimi dhe enë tavoline, përjashtuar pirunjët, 

thikat dhe lugët; Shishe; Shishe për pije për sport; Shishe izoluese; Shishe ftohëse; 

Shpërndarës të transportueshëm pijesh; Pajisje ftohëse pijesh [enë]; Gota pijesh; Gota letre; 

Enë izoluese të nxehtësisë për pije; Shpërndarës për lëngje për përdorim me shishe; Shishe 

me të shtypme [bosh]; Shishe plastike uji [bosh]; Shishe uji; Qelqurina; Kupa; Filxhan; Enë 

mbajtëse shtëpiake; Shishe për pije; Enë për pije; Shishe sifoni për ujë me gaz; Shishe 

sifoni për ujë të karbonizuar; Pako të ftohta për ftohje të ushqimit dhe pijeve; Enë për pije; 

Përzierës pijesh; Shishe për pije; Enë izoluese të nxehtësisë për pije; Shishe vakumi për 

mbajtje pijesh; Qese me izolim termik për ushqim ose pije; Trazuesa pijesh; Pajisje ftohëse 

ushqimi, që përmbajnë Pajisjet e ftohjes së ushqimit, që përmbajnë lëngje të shkëmbimit të 

nxehtësisë, për qëllime shtëpiake; Makineri përzierëse [blender] për ushqim [jo-elektrike]; 

Safa; Pipa për të pirë.  

32  Pije jo-alkolike; Ujra mineralë dhe të gazuar; Pije frutash; Lëngje frutash; Shurupra dhe 

përgatitje të tjera jo-alkolike për prodhim pijesh; Ujë me gaz; Pije të karboni-zuara jo-

alkolike; Ujra; Përgatitje jo-alkolike për prodhim pijesh; Esenca për pro-dhim pijesh; 

Pluhura për përgatitje pijesh; Shurupra për pije; Ujra [pije]; Ujë miner-al [pije]; Ujë i 

gazuar; Lëngje frutrash; Pluhura për pije bulëzuese; Përgatitje për bërje ujë të gazuar; 

Koncentrate për përdorim në përgatitjen e pijeve jo-alkolike; Ujë mineral me aromë; Ujë 

mineral [pije]; Ujë mineral i karbonizuar; Ujë mineral (jo mjeksor); Ujë me gaz i pasuruar 

me vitamina [pije]; Shurupra për prodhim ujra mineral me aromë; Esenca për prodhimin e 

ujit mineral me aromë [jo në natyrën e vajrave esenciale]; Përgatitje për prodhimin e ujit të 

gazuar; Ujë i gazuar; Pije me lëngje frutash jo-alkoolike me gaz; Lëngje frutash të gazuar; 

Pije të karbonizuar me aromë; Ujë me gaz [ujë soda]; Pije jo-alkolike të pakarbonizuara; 

Pije jo-alkolike të karbonizuara me aromë; Pije izotonike; Tableta për pije bulëzuese; 

Esenca jo-alkolike për prodhim pijesh; Ujë i pasuar me minerale [pije]; Pije joal-koolike të 

pasura me vitamina; Pije jo-alkolike; Shurupra për prodhim pijesh; Ujë tonik [pije jo 

mjekësore]; Përgatitje të hollueshme për prodhimin e pijeve; Ujë i pijshëm në shishe; Ujëra 

për tryezë  
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(210) KS/M/ 2021/1220 

(220) 19/08/2021 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, VI 

(591) e bardhë; e gjelbërt; jeshile; e kuqe; 

bezhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  gjalp; krem gjalpi; përgatitje me bazë gjalpë-djath; shllak ëmbëlsire; krem 

[produkte baxhoje]; krem pluhur [produkt qumështi]; zëvendësues të kremës; salcat me 

bazë qumështi; beshamel; djathë në formën e salcave; tofu; kefir [pije me qumësht]; kumis 

[pije me qumësht]; margarinë; qumësht; produkte qumështi; qumësht i kondensuar; 

zëvendësues qumështi; jogurt; gjizë;  

30  salca [kondimente]; salcë makaronash; salcë për sallatë; pulpë orizi për qëllime të 

kuzhinës; erëza; agjentë trashës për produkte ushqimore; agjentë lidhës për akullore; pluhur 

gatimi; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esenciale, për pije; akullore; majonezë; melasë;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1221 

(220) 19/08/2021 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) e bardhë; e gjelbërt; rozë; e kuqe; 

manushaqe; e zezë; 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  gjalp; krem gjalpi; përgatitje me bazë gjalpë-djath; shllak ëmbëlsire; krem 

[produkte baxhoje]; krem pluhur [produkt qumështi]; zëvendësues të kremës; salcat me 

bazë qumështi; beshamel; djathë në formën e salcave; tofu; kefir [pije me qumësht]; kumis 

[pije me qumësht]; margarinë; qumësht; produkte qumështi; qumësht i kondensuar; 

zëvendësues qumështi; jogurt; gjizë;  



Buletini Zyrtar Nr. 103 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

68 

 

30  salca [kondimente]; salcë makaronash; salcë për sallatë; pulpë orizi për qëllime të 

kuzhinës; erëza; agjentë trashës për produkte ushqimore; agjentë lidhës për akullore; pluhur 

gatimi; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esenciale, për pije; akullore; majonezë; melasë;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1222 

(220) 20/08/2021 

(731) Monster Energy Company, 

1 Monster Way, Corona, California 92879, 

US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  MONSTER MULE 

 

 
     

 

(511) 32  Pije joalkoolike.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1223 

(220) 20/08/2021 

(731) Miramar SHPK Rr. Sami Frasheri, Nr. 

26, Prizren, Republika e Kosovës , KS 

(591) E kaltër e mbyllur dhe e kaltër e hapur 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ujë natyral dhe të gazuar  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1224 

(220) 20/08/2021 

(300) 302021000049517  18/03/2021  IT 

(731) Barilla G. e R. Fratelli  

Società per Azioni Via Mantova 166   

Parma PR, IT 

(591) E KUQE DHE E BARDHE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish; peshk; shpendë dhe gjah; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, 

të ngrira, të thata dhe të gatuara; në formë gjelli; reçel; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore; peshk i konzervuar, jo të gjallë; lëng salce për 

shije ushqimi; supa; kavjar; fruta, të konservuara (të konservuara (Am.)); perime, të 

konservuara (të konservuara (Am.)); djath; qumësht i tundur (shake); patate të skuqura 
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frutash; fruta të ngrira; fruta të konservuara; fruta të ruajtura në alkool; fruta të gatuara; 

fruta të kristalizuara; kërpudha, të konservuara; xhelatinë; gjel frutash; preparate për supë 

me perime; konserva perimesh; perime, të gatuara; fruta të thata; thjerrëza, të konservuara; 

sallata frutash; sallata perimesh; margarinë; Shllag embelsire; krem (produkte të 

qumështit); patate të skuqura; patate të skuqura me pak yndyrë; peshk, i ruajtur; shpendë (jo 

të gjallë); supë (përgatitjet për ta gatuar -); ushqim me të thata me bazë frutash; lëngje 

perimesh për gatim; lëng domate për gatim; jogurt  

30  Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; oriz; supstancë e bardhë për përgatitjen e pudingut 

dhe ushqimeve te tjera; dhe niseshte e nxjerrë nga palma tropikale; miell dhe preparate të 

bëra nga drithërat; bukë; pastiçeri dhe ëmbëlsira; akujt e ngrënshëm; sheqer; mjaltë; shurup 

i Artë; Maja; pluhur pjekjeje; kripë; mustardë; uthull; salcë (erëzash); erëza; akull; ushqim 

me bazë tërshërë; ushqime të kripura; niseshte për ushqim; anise (bimë me lule me origjinë 

nga rajoni lndor i Mesdheut); yll anise; erëza; aromatizues të kafesë (aromatizues); 

aromatizues (të ndryshëm nga vajrat esenciale); aromatizues të bimëve (të ndryshme nga 

vajrat esenciale) për pije; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esenciale, për ëmbëlsira; 

drithëra; lloje drithërash me proteina të larta; shkopinj me shije (ëmbëltore); pije me bazë 

kakao; pije (me bazë kafeje -); pije (me bazë çokollate -); pije me bazë çaji; sode buke 

(sode bikarbone për qëllime gatimi); biskota petit-beurre; embelsira (karamele); simite; 

pudinga; kakao; pije kakao me qumësht; pije kafeje me qumësht; kafe (e pjekur -); kanellë 

(erëz); karamele; erëza; keks i thatë (kraker); kuskus (grurë i pastruar i fortë për prdhimin e 

ushqimeve); tortë sfungjeri; miell gruri; Miell; gjel frutash (ëmbëlsira); akull; pluhur 

pjekjesh; makarona; majonezë; biskota ose bukë e thatë; bukë pa majë; therrime buke; 

simite; makarona; pesto (salcë); pica; preparate drithërash; ravioli; kripë tryeze; salce 

domatesh; salce soje; salcë për sallatë; sanduiçe; speca (erëza); bollgur; zhavorr hominy; 

ushqim me rostiçeri me bazë drithërash; ushqimi thatë me bazë orizi; sherbet (akullt); 

shpageta; salcat e mishit (salcat); salcë makaronash; petë; ushqim me baze pastiqerie; 

vermicelli (petë); shafran (erëza); xhenxhefil (erëz).  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim i përkohshëm; kafe; kafeteri; 

marrja me qira e akomodimit të përkohshëm; mensa; rezervimet e hoteleve; rezervimet e 

akomodimit të përkohshëm; prenotimet e shtëpive të konviktit; restorante; restorante për 

vetë-shërbim; hotele; shërbimet e barit; shërbimet e kampeve të pushimeve (akomodimi); 

furnizim ushqimi dhe pije; motele; bare për ushqim ne mes shujtave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1226 

(220) 20/08/2021 

(300) 018433441  19/03/2021  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CELLINTENSE 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për kujdesin e lëkurës; preparate për kujdesin e lëkurës kundër plakjes; 

produkte për pastrimin dhe kujdesin e trupit; sapunë; parfumeri; vajra esenciale; kozmetikë; 

kozmetikë dekorative, make-up (grim); pastrues per grim; depilues; kremra për larje dhe 
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dush; pastrim fytyre; maska për fytyrën; locione kozmetike të fytyrës; kremra për fytyrë për 

përdorim kozmetik; kremra për fytyrën dhe trupin; kremëra mbrojtës nga dielli për qëllime 

kozmetike, preparate kozmetike pas rrezitjes për përdorim në lëkurë; pastrues dhëmbësh 

për qëllime jo-mjekësore, larje të gojës, preparate jo mjekësore për higjienën orale dhe 

kujdesin dentar; lesh pambuku dhe sytha pambuku për qëllime kozmetike; Shtupë pambuku 

për qëllime kozmetike; letër dhe letër higjienike të mbushura me kremra kozmetike.  

5  Pomada mjekësore dhe kremra për kujdesin e lëkurës; pluhur për kujdesin dhe shërimin e 

plagëve mjekësore; kremëra mbrojtës nga dielli për qëllime mjekësore, agjentë mjekësorë 

për kujdesin e lëkurës; pastruesit e dhëmbëve për qëllime mjekësore, larje mjekësore të 

gojës, preparate mjekësore për higjienën e gojës dhe kujdesin dentar; leshi pambuku dhe 

sythat e pambukut për qëllime mjekësore. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1228 

(220) 23/08/2021 

(731) ITALFARMACO SPA 

Viale Fulvio Testi, 330, Milan, IT, IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  GLIATILIN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për sindroma degjenerative ose përfshirëse cerebrale psiko-

organike ose mungesës sekondare vaskulare 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1229 

(220) 23/08/2021 

(731) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI 

KAISHA (Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.) 

5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, 

JAPAN, JP 
 

(540)  PIASKY 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1230 

(220) 23/08/2021 

(300) 35782  25/03/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Switzerland, CH 

(540)   
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(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

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

Prishtinë 
 

     

 

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

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

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

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

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

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1231 

(220) 23/08/2021 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht, produkte qumështi, përkatësisht qumësht për pirje, dhallë qumështi, 
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kos, jogurt, jogurt me shtesa të çokolatës ose kakos; jogurt frutash, pije qumështi i përzier 

jo alkoolik (me përmbajtje të madhe të qumështit), kefir, ajkë, krem djathi, ëmbëlsira 

bimore dhe nga frutat me krem djathi; ëmbëlsira, kryesisht me qumësht dhe aromatizues, 

me xhelatinë dhe ose niseshte si shtesë për lidhje; gjalpë, djath dhe përgaditje nga djathi, 

qumësht dhe hirrë ne pluhur si ushqim për njerëz, jogurt dijetal për përdorim jo medicional.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1232 

(220) 23/08/2021 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht, produkte qumështi, përkatësisht qumësht për pirje, dhallë qumështi, 

kos, jogurt, jogurt me shtesa të çokolatës ose kakos; jogurt frutash, pije qumështi i përzier 

jo alkoolik (me përmbajtje të madhe të qumështit), kefir, ajkë, krem djathi, ëmbëlsira 

bimore dhe nga frutat me krem djathi; ëmbëlsira, kryesisht me qumësht dhe aromatizues, 

me xhelatinë dhe ose niseshte si shtesë për lidhje; gjalpë, djath dhe përgaditje nga djathi, 

qumësht dhe hirrë ne pluhur si ushqim për njerëz, jogurt dijetal për përdorim jo medicional.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1233 

(220) 23/08/2021 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  Qumësht, produkte qumështi, përkatësisht qumësht për pirje, dhallë qumështi, 

kos, jogurt, jogurt me shtesa të çokolatës ose kakos; jogurt frutash, pije qumështi i përzier 

jo alkoolik (me përmbajtje të madhe të qumështit), kefir, ajkë, krem djathi, ëmbëlsira 

bimore dhe nga frutat me krem djathi; ëmbëlsira, kryesisht me qumësht dhe aromatizues, 

me xhelatinë dhe ose niseshte si shtesë për lidhje; gjalpë, djath dhe përgaditje nga djathi, 

qumësht dhe hirrë ne pluhur si ushqim për njerëz, jogurt dijetal për përdorim jo medicional.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1234 

(220) 23/08/2021 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht, produkte qumështi, përkatësisht qumësht për pirje, dhallë qumështi, 

kos, jogurt, jogurt me shtesa të çokolatës ose kakos; jogurt frutash, pije qumështi i përzier 

jo alkoolik (me përmbajtje të madhe të qumështit), kefir, ajkë, krem djathi, ëmbëlsira 

bimore dhe nga frutat me krem djathi; ëmbëlsira, kryesisht me qumësht dhe aromatizues, 

me xhelatinë dhe ose niseshte si shtesë për lidhje; gjalpë, djath dhe përgaditje nga djathi, 

qumësht dhe hirrë ne pluhur si ushqim për njerëz, jogurt dijetal për përdorim jo medicional.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1235 

(220) 23/08/2021 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   
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(511) 29  Qumësht, produkte qumështi, përkatësisht qumësht për pirje, dhallë qumështi, 

kos, jogurt, jogurt me shtesa të çokolatës ose kakos; jogurt frutash, pije qumështi i përzier 

jo alkoolik (me përmbajtje të madhe të qumështit), kefir, ajkë, krem djathi, ëmbëlsira 

bimore dhe nga frutat me krem djathi; ëmbëlsira, kryesisht me qumësht dhe aromatizues, 

me xhelatinë dhe ose niseshte si shtesë për lidhje; gjalpë, djath dhe përgaditje nga djathi, 

qumësht dhe hirrë ne pluhur si ushqim për njerëz, jogurt dijetal për përdorim jo medicional.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1236 

(220) 23/08/2021 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29   Qumësht, produkte qumështi, përkatësisht qumësht për pirje, dhallë qumështi, 

kos, jogurt, jogurt me shtesa të çokolatës ose kakos; jogurt frutash, pije qumështi i përzier 

jo alkoolik (me përmbajtje të madhe të qumështit), kefir, ajkë, krem djathi, ëmbëlsira 

bimore dhe nga frutat me krem djathi; ëmbëlsira, kryesisht me qumësht dhe aromatizues, 

me xhelatinë dhe ose niseshte si shtesë për lidhje; gjalpë, djath dhe përgaditje nga djathi, 

qumësht dhe hirrë ne pluhur si ushqim për njerëz, jogurt dijetal për përdorim jo medicional.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1237 

(220) 25/08/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ARKINAZA 

 

 
     

 

(511) 5  Produktet farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2021/1238 

(220) 25/08/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ARMYSTOP  

 

 
     

 

(511) 5  Produktet farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1239 

(220) 25/08/2021 

(731) Henkel Srbija d.o.o., Bulevar 

Oslobođenja 383, 11040 Beograd, RS 

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

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 
 

(540)  MERIX 

 

 
     

 

(511) 3  Vajra esenciale për përdorim shtëpiak, preparate zbardhuese për qëllime perdorimi 

në lavanderi, sprej prej liri me aromë, pomanderë (substanca aromatike) për qëllime 

perdorimi në lavanderi, vajra me aromë për qëllime perdorimi në lavanderi, qeskë 

aromatike për qëllime perdorimi në lavanderi, qese për parfumimin e lirit, preparate 

aromatizuese për qëllime perdorimi në lavanderi, ngjyrosës për rroba, preparate për 

lavanderi për tërheqjen e ngjyrave, preparate për heqjen e ngjyrave për qëllime perdorimi 

në lavanderi, preparate për heqjen e yndyrës për qëllime lavanderi, pastrues njollash për 

qëllime perdorimi në lavanderi, (likuide) tretje për lavanderi, lustër lavanderije për qëllime 

perdorimi në lavanderi, lustër niseshte për qëllimeperdorimi në lavanderi, preparate zbutëse 

(niseshte) për qëllime perdorimi në lavanderi, larës dore, pastrues të ngjitësit për qëllime 

perdorimi në lavanderi, preparate për zbardhjen e lëkurës, veshje të impregnuara me 

detergjent për qellime pastrimi, sapun pluhur, vajra për qëllime pastrimi për qëllime 

perdorimi në lavanderi, sapunë aromatikë për qëllime perdorimi në lavanderi, agensa për 

ruajtjen (mbajtjen) e larjes (pastrimit), pastrues të tapicerive, pregatitje për pastrim të thatë 

për qellime perdorimi në lavanderi, xhel pastrues për larje qëllime perdorimi në lavanderi, 

lëngjet (fluide) pastrimi për qëllime perdorimi në lavanderi, detergjent me shkumë për 

qëllime perdorimi në lavanderi, preparate për heqjen e ndryshkut për qëllime perdorimi në 

lavanderi, pastrues spërkatës për përdorim në tekstile, niseshte për qëllime pastrimi, 

pastrues sintetikë për rroba, përforcues të pastruesëve, agensa për heqjen e dyllit për 

qëllime perdorimi në lavanderi, preparate për njomjen e rrobave, zbutës të rrobave për 

perdorim në lavanderi, toptha për lavanderi që përmbajnë detergjent për perdorim në 

lavanderi, preparate për lavanderi, lëngje (liquid) për larje, sapun detergjent, aditivë për 

lavanderi, zbutës të rrobave për lavanderi; agjentë për shpëlarje për lavanderi dhe enë 

tavoline, preparate për heqjen e njollave; preparate për pastrim, lustrim, pastrim dhe 

preparate gërryese, agjentë kimikë për pastrimin e metaleve, fletëve metalike të emaluara, 
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drurit, tapes, porcelanit, keramikës, qelqit, plastikës, lëkurës dhe tekstileve; hjekës i 

njollave, sapuna jo për perdorim personal. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1240 

(220) 25/08/2021 

(300) 40-2021-0045638  08/03/2021  KR 

(731) CELLTRION, INC. 

23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, , KR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate për trajtimin e antitrupave; farmaceutike; ilaçe 

për qëllime mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1241 

(220) 25/08/2021 

(731) TIRTH AGRO TECHNOLOGY 

PRIVATE LIMITED SHAKTIMAN, 

Survey No 108/1,Plot No B,  

National Highway 27, Near Bharudi Toll 

Plaza, Bhunava (Village), Taluka - Gondal, 

Rajkot-360 311 Gujarat, IN 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makinat rrotulluese, pjesët dhe aksesorët e tyre, të gjitha llojet e pajisjeve 

bujqësore të ndryshme nga ato të operuara me dorë, rezervë dhe tehe (pjesë të makinerive)  
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(210) KS/M/ 2021/1243 

(220) 26/08/2021 

(731) Pfizer Inc 235 East 42nd Street 

New York, New York 10017, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  BESPONSA 

 

 
     

 

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

ushqime dietike dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për bebe; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; flaster, materiale për veshje; material për 

ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; 

fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1244 

(220) 27/08/2021 

(731) MURATBEY GIDA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Kocatepe Mah. Mega Center A Blok 

no:89/1242-1250 Bayrampaşa, İstanbul, 

Türkiye, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe kafshë gjuetie; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, 

djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1245 

(220) 27/08/2021 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59, 40127 

Bologna, Italy, IT 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Bateri, elektrike; Bateri elektrike që mund të rimbushen; Bateri, elektrike; Bateri 

elektrike që mund të rimbushen; Adapter për bateri që mund të rimbushen; Mbushës 



Buletini Zyrtar Nr. 103 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

78 

 

baterish; Adapter elektrikë; Priza elektrike; Adapter prizë; Shirita elektrikë me priza të 

lëvizshme; Lidhës elektrikë të zgjatjes së energjisë elektrike; Komponentët dhe artikujt 

elektrikë dhe elektronikë, përkatësisht pajisjet e komunikimit, telefonat, telefonat celularë, 

pajisjet për ruajtjen e të dhënave dhe mediave, pajisjet dhe aksesorët e përpunimit të të 

dhënave (elektrike dhe mekanike), kompjuterët personal, pajisjet periferike kompjuterike, 

kompjuterët tabletë, kompjuterët portativ; Mbajtëse dhe mbrojtëse për kompjuterët tablet 

dhe telefonat mobil; Pajisje audio/vizuale dhe fotografike; Kabllot e sinjalit për qëllime të 

TI -së dhe telekomunikacionit; Aparate dhe instrumente për energji elektrike; Aparatet dhe 

instrumentet për kontrollin e energjisë elektrike; Pajisjet e sigurisë, sigurisë, mbrojtjes dhe 

sinjalizimit; Alarmet dhe pajisjet paralajmëruese; Pajisjet e kontrollit të aksesit; Aparate 

sinjalizimi; Navigimi, udhëzimi, përcjellja, shënjestrimi dhe pajisjet e krijimit të hartave; 

Paisjet për matje, zbulim, monitorim dhe kontroll; Pajisjet e testimit dhe kontrollit të 

cilësisë; Pajisje matëse; Regjistrues të të dhënave; Sensorë, detektorë dhe instrumente 

monitorimi; Syze, lente kontakti, korniza syze, syze dielli; softuer, Aplikacione për mobil; 

platformat e programeve kompjuterike; Aparate dhe instrumente mësimore, Softuerë 

edukativë; Softuer për ruajtje dixhitale të shpërndarë”.   

16  Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale (të përfshira në klasën 16); materiale 

të shtypura, libra, revista; Katalogë; Revista; Broshura, pamflet; Fletushka; Manualet 

[doracakët], Buletinet; Kartela tregtare; Albume për mbledhjen e figurinave; Materiale 

mësimore dhe udhëzuese (përveç aparateve); Artikuj për zyre; Ditaret personale; 

Organizatorët; Postera, Postera, Postera; Pamfleta; Qese letre konike dhe artikuj për 

paketim, mbajtëse për artikuj të zyreve, mbajtëse për artikuj shkrimi (materiale për zyrë).  

38  Shërbimet online, si transmetimi elektronik i përmbajtjes së librave, materialeve të 

shtypura dhe pamfleteve për kërkim përmes rrjeteve të telekomunikacionit, përfshirë si 

podcast; Shërbimet online, përkatësisht transmetimi elektronik i lajmeve, informacionit, 

përpilimi i teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të telekomunikacionit; 

Shërbimet e informacionit përmes rrjeteve telematike (përfshirë internetin), përkatësisht 

transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe dokumenteve; Ofruesit e 

rrjetit të të dhënave, domethënë ofrimi i qasjes në informacion për marrje nga rrjetet e të 

dhënave (përfshirë Internetin); Ofrimi i dhomave të bisedave dhe forumeve elektronike në 

rrjetet e të dhënave (përfshirë Internetin); Transmetimi i prezantimeve të ekranit me 

kompjuter dhe televizion; Transmetimi i programeve televizive, kabllore dhe radio, 

përfshirë radio shfaqjet; Ofrimi i qasjes në mediat mësimore dhe edukative në internet, në 

veçanti njësitë arsimore multimediale; Ofrimi i qasjes në programet/programet 

kompjuterike dhe mediat mësimore dhe mësimore (të shkarkueshme) në rrjetet e të dhënave 

(përfshirë Internetin); Marrja me qira e kohës së hyrjes në një bazë të dhënash 

kompjuterike; Sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave në rrjetet kompjuterike; Ofrimi i 

pajisjeve të telekonferencës për qëllime edukative.   

39  Transporti i personave dhe mallrave nga toka, ajri dhe uji; Shërbimet e dorëzimit; 

Shërbimet e agjencisë së transportit; Përcjellje mallrash; Ndjekja dhe gjurmimi i dërgesave; 

Ngarkimi i kamionëve; Tërheqje kamionësh; Marrja me qira e kamionëve; Transporti; 

Transport automobilistik; Transporti i kontejnerëve; Transport mallrash; Transporti dhe 

dorëzimi i mallrave; Magazinimi dhe dorëzimi i mallrave; Organizimi i transportit të 

mallrave; Grumbullimi, transporti dhe dorëzimi i mallrave; Shpërndarja [transporti] e 

mallrave me rrugë; transporti i personave; Shërbimet e informacionit në lidhje me 

transportin e mallrave dhe personave. 
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41  Shërbimet e botimit; Shërbimet e edukimit dhe trajnimit; Shërbimet arsimore dhe 

edukative; Ofrimi i arsimimit; Ofrimi i mësimeve online; Organizimi dhe kryerja e 

ushtrimeve mësimore; Ofrimi i ngjarjeve argëtuese; Organizimi i ngjarjeve për qëllime 

kulturore ose rekreative; Produksion audio dhe video; Intervista për qëllime argëtimi; 

Prodhimi i reklamave, programeve televizive dhe radio.   

43  Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbimet e barit, kafeteri, restorante, 

salla picash, bare për ushqime të shpejta, salla akulloreje.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1246 

(220) 27/08/2021 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59, 40127 

Bologna, Italy, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  INSIEME PER LA SCUOLA 

DIGITAL ROOM 

 

 
     

 

(511) 9  Bateri, elektrike; Bateri elektrike që mund të rimbushen; Bateri, elektrike; Bateri 

elektrike që mund të rimbushen; Adapter për bateri që mund të rimbushen; Mbushës 

baterish; Adapter elektrikë; Priza elektrike; Adapter prizë; Shirita elektrikë me priza të 

lëvizshme; Lidhës elektrikë të zgjatjes së energjisë elektrike; Komponentët dhe artikujt 

elektrikë dhe elektronikë, përkatësisht pajisjet e komunikimit, telefonat, telefonat celularë, 

pajisjet për ruajtjen e të dhënave dhe mediave, pajisjet dhe aksesorët e përpunimit të të 

dhënave (elektrike dhe mekanike), kompjuterët personal, pajisjet periferike kompjuterike, 

kompjuterët tabletë, kompjuterët portativ; Mbajtëse dhe mbrojtëse për kompjuterët tablet 

dhe telefonat mobil; Pajisje audio/vizuale dhe fotografike; Kabllot e sinjalit për qëllime të 

TI -së dhe telekomunikacionit; Aparate dhe instrumente për energji elektrike; Aparatet dhe 

instrumentet për kontrollin e energjisë elektrike; Pajisjet e sigurisë, sigurisë, mbrojtjes dhe 

sinjalizimit; Alarmet dhe pajisjet paralajmëruese; Pajisjet e kontrollit të aksesit; Aparate 

sinjalizimi; Navigimi, udhëzimi, përcjellja, shënjestrimi dhe pajisjet e krijimit të hartave; 

Paisjet për matje, zbulim, monitorim dhe kontroll; Pajisjet e testimit dhe kontrollit të 

cilësisë; Pajisje matëse; Regjistrues të të dhënave; Sensorë, detektorë dhe instrumente 

monitorimi; Syze, lente kontakti, korniza syze, syze dielli; softuer, Aplikacione për mobil; 

platformat e programeve kompjuterike; Aparate dhe instrumente mësimore, Softuerë 

edukativë; Softuer për ruajtje dixhitale të shpërndarë”.   

16  Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale (të përfshira në klasën 16); materiale 

të shtypura, libra, revista; Katalogë; Revista; Broshura, pamflet; Fletushka; Manualet 

[doracakët], Buletinet; Kartela tregtare; Albume për mbledhjen e figurinave; Materiale 

mësimore dhe udhëzuese (përveç aparateve); Artikuj për zyre; Ditaret personale; 

Organizatorët; Postera, Postera, Postera; Pamfleta; Qese letre konike dhe artikuj për 

paketim, mbajtëse për artikuj të zyreve, mbajtëse për artikuj shkrimi (materiale për zyrë).  

18  Çanta shpine dhe çanta dore, çanta për shkollën, Valixhe me rrota, çanta, çanta dore, 
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Komplete udhëtimi [artikuj prej lëkure], Çanta me libra shkollorë, çanta shkollore, çanta 

shkollore me rrota.   

38  Shërbimet online, si transmetimi elektronik i përmbajtjes së librave, materialeve të 

shtypura dhe pamfleteve për kërkim përmes rrjeteve të telekomunikacionit, përfshirë si 

podcast; Shërbimet online, përkatësisht transmetimi elektronik i lajmeve, informacionit, 

përpilimi i teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të telekomunikacionit; 

Shërbimet e informacionit përmes rrjeteve telematike (përfshirë internetin), përkatësisht 

transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe dokumenteve; Ofruesit e 

rrjetit të të dhënave, domethënë ofrimi i qasjes në informacion për marrje nga rrjetet e të 

dhënave (përfshirë Internetin); Ofrimi i dhomave të bisedave dhe forumeve elektronike në 

rrjetet e të dhënave (përfshirë Internetin); Transmetimi i prezantimeve të ekranit me 

kompjuter dhe televizion; Transmetimi i programeve televizive, kabllore dhe radio, 

përfshirë radio shfaqjet; Ofrimi i qasjes në mediat mësimore dhe edukative në internet, në 

veçanti njësitë arsimore multimediale; Ofrimi i qasjes në programet/programet 

kompjuterike dhe mediat mësimore dhe mësimore (të shkarkueshme) në rrjetet e të dhënave 

(përfshirë Internetin); Marrja me qira e kohës së hyrjes në një bazë të dhënash 

kompjuterike; Sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave në rrjetet kompjuterike; Ofrimi i 

pajisjeve të telekonferencës për qëllime edukative.   

39  Transporti i personave dhe mallrave nga toka, ajri dhe uji; Shërbimet e dorëzimit; 

Shërbimet e agjencisë së transportit; Përcjellje mallrash; Ndjekja dhe gjurmimi i dërgesave; 

Ngarkimi i kamionëve; Tërheqje kamionësh; Marrja me qira e kamionëve; Transporti; 

Transport automobilistik; Transporti i kontejnerëve; Transport mallrash; Transporti dhe 

dorëzimi i mallrave; Magazinimi dhe dorëzimi i mallrave; Organizimi i transportit të 

mallrave; Grumbullimi, transporti dhe dorëzimi i mallrave; Shpërndarja [transporti] e 

mallrave me rrugë; transporti i personave; Shërbimet e informacionit në lidhje me 

transportin e mallrave dhe personave.   

41  Shërbimet e botimit; Shërbimet e edukimit dhe trajnimit; Shërbimet arsimore dhe 

edukative; Ofrimi i arsimimit; Ofrimi i mësimeve online; Organizimi dhe kryerja e 

ushtrimeve mësimore; Ofrimi i ngjarjeve argëtuese; Organizimi i ngjarjeve për qëllime 

kulturore ose rekreative; Produksion audio dhe video; Intervista për qëllime argëtimi; 

Prodhimi i reklamave, programeve televizive dhe radio.   

43  Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbimet e barit, kafeteri, restorante, 

salla picash, bare për ushqime të shpejta, salla akulloreje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1247 

(220) 27/08/2021 

(731) ROLL MOBİLYA  

SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Yeniceköy mah. Fatih 

Sultan Mehmet Han Bulvarı no:23 

İnegöl/BURSA, TURKEY, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 20  Mobilje, pasqyra, korniza fotografish; kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose 

transport; kocka të papunuara ose gjysmë të përpunuara, bri, punime dore nga guacat ose 

margaritar; guaca; llullë për tymosjen e duhanit; qelibar i verdhë.  

35  Reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksionet e zyrës. shërbimet e 

shitjes me pakicë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1248 

(220) 27/08/2021 

(731) PAJTIMI L.L.C ADEM JASHARI 

MALISHEVE 24000, KS 

(591) Gjelbert 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ҫaj  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1249 

(220) 27/08/2021 

(731) FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:24 Kat:3  

Mahmutbey Bağcılar ‐ Istanbul/, TR 

(591) E zezë,ngjyrë portokalli, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe të jashtme, të ndryshme nga veshjet e 

veçanta mbrojtëse; çorape, kufje (veshje), shalle, bandanë, shalle zbukuruese, rripa 

(veshje), mbathje, këpucë, papuçe, sandale, mbulesa koke, kësula, kapela me ballik, bereta, 

kapela (veshje koke), kapela kafke.  

35  Reklamimi, marketing dhe marëdhenie me publikun; oganizime të ekspozitave dhe 
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panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; zhvillimi i koncepteve të reklamimit; 

sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; funksione 

zyre; shërbime sekretare; rregullimi i abonimeve të gazetave për të tjerët; përpilimi i 

statistikave; dhenie me qira e makinave të zyrës; sistemim i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; përgjigje telefonike për parapaguesit e padisponueshëm; menaxhim 

biznesi, administrim biznesi dhe konsultime biznes; kontabilitet; shërbime të konsulencës 

komerciale; rekrutim personeli, vendosje e personelit, agjenci punësimi, agjenci import-

eksporti; shërbimet të vendosjes së përkohshme të personelit; ankand; të bashk, për 

përfitime të tjerëve, të një larmie mallrash, përkatësisht, lëkurës të papunuar ose gjysmë të 

punuar dhe lëkurave kafshëve, imitimeve të lëkurës, lëkurës se fortë, lëkurës te përdorur për 

astar, mallrave prej lëkure, imitimeve të lëkurës ose materialevetë tjera, të dizajnuara për 

bartjen e sendeve, përfshirë, çantat, kuletat, kutitë dhe bagazhet prej lëkure ose lëkures së 

fortë, çanta per çelsa, bagazhe [koferëve], valixheve, çadrave, çadra për hiezim, çadrave të 

diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve, shalëve, uzengjive, rripave prej lëkure (shalë), 

veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe të jashtme, të ndryshme nga veshjet e veçanta 

mbrojtëse; çorapeve, kufjeve (veshje), shalleve, bandanëve, shalleve zbukuruese, rripave 

(veshje), mbathjeve, këpucëve, papuçeve, sandaleve, mbulesave të kokes, kësulave, 

kapelave me ballik, beretave, kapelave (veshje koke), kapelave të kafkës, duke u 

mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, shërbime të tilla mund të 

ofrohen nga dyqanet me pakicë, shitore me shumicë, me anë të mediave elektronike ose 

përmes katalogëve të porosive me postë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1250 

(220) 27/08/2021 

(731) FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:24 Kat:3  

Mahmutbey Bağcılar ‐ Istanbul/, TR 

(591) E zezë, ngjyrë portokalli, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe të jashtme, të ndryshme nga veshjet e 

veçanta mbrojtëse; çorape, kufje (veshje), shalle, bandanë, shalle zbukuruese, rripa 

(veshje), mbathje, këpucë, papuçe, sandale, mbulesa koke, kësula, kapela me ballik, bereta, 

kapela (veshje koke), kapela kafke.  

35  Reklamimi, marketing dhe marëdhenie me publikun; oganizime të ekspozitave dhe 

panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; zhvillimi i koncepteve të reklamimit; 

sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; funksione 

zyre; shërbime sekretare; rregullimi i abonimeve të gazetave për të tjerët; përpilimi i 

statistikave; dhenie me qira e makinave të zyrës; sistemim i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; përgjigje telefonike për parapaguesit e padisponueshëm; menaxhim 

biznesi, administrim biznesi dhe konsultime biznes; kontabilitet; shërbime të konsulencës 

komerciale; rekrutim personeli, vendosje e personelit, agjenci punësimi, agjenci import-

eksporti; shërbimet të vendosjes së përkohshme të personelit; ankand; të bashk, për 
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përfitime të tjerëve, të një larmie mallrash, përkatësisht, lëkurës të papunuar ose gjysmë të 

punuar dhe lëkurave kafshëve, imitimeve të lëkurës, lëkurës se fortë, lëkurës te përdorur për 

astar, mallrave prej lëkure, imitimeve të lëkurës ose materialevetë tjera, të dizajnuara për 

bartjen e sendeve, përfshirë, çantat, kuletat, kutitë dhe bagazhet prej lëkure ose lëkures së 

fortë, çanta per çelsa, bagazhe [koferëve], valixheve, çadrave, çadra për hiezim, çadrave të 

diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve, shalëve, uzengjive, rripave prej lëkure (shalë), 

veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe të jashtme, të ndryshme nga veshjet e veçanta 

mbrojtëse; çorapeve, kufjeve (veshje), shalleve, bandanëve, shalleve zbukuruese, rripave 

(veshje), mbathjeve, këpucëve, papuçeve, sandaleve, mbulesave të kokes, kësulave, 

kapelave me ballik, beretave, kapelave (veshje koke), kapelave të kafkës, duke u 

mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, shërbime të tilla mund të 

ofrohen nga dyqanet me pakicë, shitore me shumicë, me anë të mediave elektronike ose 

përmes katalogëve të porosive me postë. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1255 

(220) 31/08/2021 

(731) Fidia Farmaceutici S.p.A. 

Via Ponte della Fabbrica 3 A, I - 35031 

Abano Terme, Italy, IT 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)  HY-TISSUE 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar; ushqim për foshnjat; dezinfektues; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; 

emplastër, materiale për lidhje; plazma e gjakut; gjak për qëllime mjekësore; oksigjen për 

qëllime mjekësore; antikoagulantë; preparate diagnostikuese për qëllime mjekësore; barna; 

indi allograft i njeriut; implantet kirurgjikale (indet e gjalla); graftet (indet e gjalla); inde 

për qëllime kirurgjikale; indet biologjike për implantet; inde organike për kultura për 

qëllime mjekësore; membranat për qëllime kirurgjikale; gazra kirurgjikale.  

10  Instrumente dhe aparate kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; materiale qepëse; pajisje mjekësore, 

kirurgjikale dhe veterinare; aparate dhe instrumente mjekësore; aparate diagnostikuese për 

përdorim mjekësor, kozmetik dhe veterinar; aparate dhe instrumente për ndarjen e indeve 

dhe qelizave të njeriut dhe kafshëve; pajisje shpërndarëse të materialit biologjik për 

përgatitjen e pezullimeve qelizore dhe mikro-insert të indeve; pajisje të përdorura në 

laboratorët mikrobiologjikë për përpunimin e materialit biologjik; aparate për laboratorë 

mjekësorë për trajtimin e mostrave të indeve; pajisje mjekësore për kujdesin e sëmundjeve 

që lidhen me indet njerëzore dhe për mjekësinë veterinare; aparate për testimin e gjakut; 

kanilla; kateterë; hemocitometra; gjilpëra për injeksion për qëllime mjekësore; tuba qelqi 

për qëllime mjekësore; centrifuga për qëllime mjekësore; komplet i përbërë nga aparate për 

grumbullimin dhe ndarjen e indeve dhe implantin e tyre për qëllime mjekësore; aparate dhe 

instrumente për ndarjen e gjakut; aparate për rikuperimin e gjakut autolog; aparate dhe 

instrumente për trajtimin e gjakut; aparate dhe instrumente për përgatitjen e PRP (plazma e 

pasur me trombocite); materialet dhe pajisjet për qepjen dhe mbylljen e plagëve; komplete 
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që përbëhen nga aparate për heqjen e gjakut dhe ndarjen e përbërësve të gjakut, trajtimin e 

gjakut dhe implantit të tij për qëllime mjekësore; aplikues dhe pajisje për administrimin e 

produkteve farmaceutike, kozmetike dhe dermo-kozmetike; mjete mjekësore për prerjen e 

indeve; çanta për shërimin e indeve endoskopike; implantet e biodegradueshme; fshesa me 

korrent tejzanor për ndarjen e pjesëve të indeve të buta; implantet mjekësore; implantet 

artificiale; gjilpëra për injeksion kirurgjik; shiringa për qëllime kirurgjikale; shiringa për 

përdorim mjekësor; shiringa hipodermike; shiringa inflacioni për përdorim mjekësor ose 

kirurgjik; shiringa me pajisje mbyllëse për të lejuar vakumin; kapakë për shiringa; lidhës 

për shiringa; skallperi; skallperi me emetim të rrezeve elektromagnetike; skallperi elektrike 

(qëllime kirurgjikale); skallperi lazer për qëllime mjekësore; tehe për skallper (qëllime 

kirurgjikale); doreza skallperi; qeset dhe qeset për përdorim kirurgjik dhe mjekësor; qese 

izolimi për përdorim mjekësor; qese për grumbullimin e lëngjeve të trupit; qese thithëse për 

përdorim mjekësor; qese për kullimin e plagëve; qese për grumbullimin e mbeturinave të 

trupit; qese kullimi urinar; xhepa dhe çanta me membrana filtruese për përdorim mjekësor 

dhe kirurgjik; filtra dhe membrana filtruese (për qëllime mjekësore); mjetet e akupunkturës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1256 

(220) 31/08/2021 

(731) ALKALOID AD Skopje, blvd. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, 

Republic of North Macedonia, MK 

(591) Ngjyrë rozë, e verdhë, e gjelbërt, e 

kaltër, e hirtë, e bardhë dhe e zezë. 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa ushqimore dietike; shtesa dietike të 

përbëra nga vitamina; shtesa minerale dietike për njerëzit; shtesa ushqimore me vitamina 

dhe minerale për fëmijë; preparate vitaminash për fëmijë; shtesa ushqimore të përbëra nga 

aminoacide; preparate vitamine dhe minerale; preparate dietike për fëmijë; preparate 

enzimash për qëllime mjekësore; pika vitamine.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1257 

(220) 31/08/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

(540)   
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Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 4  Benzinë për çakmakë.  

6  Dry biçikletash prej metali; Dry motoçikletash prej metali; Unaza metalike për mbajtje; 

Instalime parkimi për biçikleta; Mbështetëse qëndruse për biçikleta; Shtëpizë biçikletash; 

Rafte për ruajtjen e biçikletave; Strehimore për biçikleta; Posta prej metali, Veçanërisht për 

peshkim.  

7  Rrjeta zhytjeje për peshkim; Pajisje për ngritjen dhe uljen e rrjetave për kapjen e peshkut 

që janë pjesë e makinave; Makina shpuese për pastrim, në lidhje me produktet e 

mëposhtme, Pishina, Vorbulla; Makina thithëse, në lidhje me mallrat percjellëse, Pishina, 

Vorbulla; Vinç (ngritje peshe).  

8  Vegla dhe mjete dore [të operuara me dorë]; komplet mjete per kuzhinë, në veçanti thika 

për pastrimin dhe mbushjen e peshkut për peshkatarët; Thika gjahu; Thika xhepi; mjete 

kuzhine për kampe.  

9  Veshje mbrojtëse për motoçiklistët; Helmeta mbrojtëse për motoçiklistët; Doreza 

mbrojtëse për motoçiklistët; Syze dielli; Aparate dhe instrumente detare; Artikujt e 

zhytësve, Domethënë kostumet e rrobave, Maskat e zhytësve, Xhaketat e shpëtimit (me 

inflacion ose jo), Syze uji, syze zhytjeje, Pesha, rripa peshe të zhytësve, Aparatet e 

frymëmarrjes për notim nënujor, Rezervuarët e ajrit për zhytësit, Rregullatorët, Gjetësit e 

thellësisë detare, Presioni matës, busulla drejtimi, Termometra, priza veshi për zhytës, 

kapëse hundësh, dhe veshje, Doreza për zhytës, Këpucë dhe mbulesa koke për zhytje; 

Mbrojtëset e ijeve për peshkatarët; Kamera nënujore; Aparate dhe instrumente fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollimit (mbikëqyrjes), 

shpëtimit të jetës dhe mësimdhënies; Matës të frekuencës; Pedometra; Orë të zgjuara; 

Aparate për Sistemin e Pozicionimit Global [GPS]; Kompjutera me biçikletë; Kompjutera 

portativë për qëllime sportive; Syze [optikë]; Syze dëbore; Syze noti; Syze sigurie; Syze 

kundër shkëlqimit; Korniza syze; Lente syze; Rastet e syzeve; Helmeta për biçikleta; 

Helmeta për ski dhe dëborë; Takometra; Matës të thellësisë; Helmeta për ngjitje; Shirita 

reflektues për konsum; Diodat e lehta; Dylbi gjuetie; Xhaketa shpëtimi; Rripat e jetës; 

vozitje noti; Artizanat jete; Linjat e jetës; Hidhni linja për shpëtim; Pajisjet e shpëtimit.  

10  Veshje për dobësim; Matës të pulsit; Aparate për masazh; Rolle masazhi me shkumë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1259 

(220) 01/09/2021 

(731) Hamit Faik Morakaya Rr. Bahrije 

Blloshmi p/n 60000 Gjilan, KS 

(591) Bardhë, zezë 

(740)  Avokat Ilir Rashiti rr. Bulevardi i 

Pavarësisë nr. 14 Gjilan 
 

(540)   
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(511) 14  Përfshin kryesisht metale të çmuara dhe mallra të caktuara të bëra prej metaleve 

të çmuara ose te veshura me to si dhe stoli, orë dhe orë, dhe pjesë përbërëse të tyre.  

18  Lekurë dhe imitime të lekurës ; lëkurat dhe lëkurët e kafshëve ; valixhe dhe çanta për 

transport, cadra dhe cadra ; shkopinj për ecje; kamxhik,parzmore dhe shalë; jakë, rripa dhe 

veshje për kafshët.  

24  Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiake; perde prej tekstili ose plastike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1260 

(220) 01/09/2021 

(731) Hamit Faik Morakaya Rr. Bahrije 

Blloshmi p/n 60000 Gjilan, KS 

(591) Zezë  

(740)  Avokat Ilir Rashiti rr. Bulevardi i 

Pavarësisë nr. 14 Gjilan 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Përfshin kryesisht metale të çmuara dhe mallra të caktuara të bëra prej metaleve 

të çmuara ose të veshura me to, si dhe stoli dhe orë, dhe pjesë përbërese të tyre  

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës;lëkurët e kafshëve;valixhe dhe çanta për transport;cadra 

dhe carda;shkopinj për ecje;kamxhik parzmore dhe shalë jakë rripa dhe veshje për kafshë  

24  Tekstile dhe zëvendesues të tekstileve; liri shtepiake, perde prej tekstili ose plastike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1264 

(220) 02/09/2021 

(731) Montres Tudor SA Rue François-

Dussaud 3, Geneva, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Artikujt e orës dhe pjesëve përbërëse të orës, kryesisht orët, orët e dorës, 

përbërësit për artikujt e orës dhe orës dhe aksesorët për artikujt e orës dhe orëve të dorës që 

nuk përfshihen në klasat e tjera, orët dhe instrumentet e tjerë kronometrikë, kronometrat, 

kronografët (orët dhe pjesët përbërëse të orës), byzylykët e orës, rripat e orës, numrat (orën 

dhe pjesët përbërëse të orës), kutitë dhe kutitë e prezantimit për orën, pjesët përbërëse të 

orës dhe stolitë, pjesët lëvizëse të orëve dhe pjesët e tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gurë 

gjysëm të çmuar; metale të çmuara dhe lidhjet e tyre; kunjat (stoli).  
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35  Prezantimi i artikujve horologjikë dhe kronometrikë, artikujve të bizhuterive dhe orëve 

inteligjente në të gjitha mediat e komunikimit për qëllime të shitjes me pakicë; reklamimi 

online; dhënien e informacionit dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me artikujt 

horologjikë dhe kronometrikë, artikujt e bizhuterive, orët inteligjente dhe artikujt për shitje 

në internet; shërbimet e shitjes me pakicë për artikujt horologjikë dhe kronometrikë, artikujt 

e bizhuterive dhe orët inteligjente përmes rrjeteve kompjuterike globale, katalogëve, postës 

dhe çdo mjeti tjetër elektronik; reklamat, marketingu dhe shërbimet promovuese; publicitet 

dhe shërbime promovuese; shpërndarja e materialit promovues; shërbimet këshilluese të 

reklamimit dhe marketingut; shërbimet këshilluese në lidhje me aktivitetet promovuese.  

37  Shërbimet e riparimit për artikujt horologjikë dhe kronometrikë, artikujt e bizhuterive 

dhe orët inteligjente; shërbimet e mirëmbajtjes për artikujt horologjikë dhe kronometrikë, 

artikujt e bizhuterive dhe orët inteligjente; shërbimet e lustrimit për artikujt horologjikë dhe 

kronometrikë dhe artikujt e bizhuterive; shërbimet e rishikimit për artikujt horologjikë dhe 

kronometrikë, artikujt e bizhuterive dhe orët inteligjente; shërbimet e restaurimit për 

artikujt horologjikë dhe kronometrikë, artikujt e bizhuterive dhe orët inteligjente; shërbimet 

e kontrollit teknik për artikujt horologjikë dhe kronometrikë, artikujt e bizhuterive dhe orët 

inteligjente; dhënien e këshillave dhe informacionit për të gjitha shërbimet e 

lartpërmendura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1265 

(220) 02/09/2021 

(731) Montres Tudor SA Rue François-

Dussaud 3, Geneva, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  TUDOR 

 

 
     

 

(511) 14  Artikujt e orës dhe pjesëve përbërëse të orës, kryesisht orët, orët e dorës, 

përbërësit për artikujt e orës dhe orës dhe aksesorët për artikujt e orës dhe orëve të dorës që 

nuk përfshihen në klasat e tjera, orët dhe instrumentet e tjerë kronometrikë, kronometrat, 

kronografët (orët dhe pjesët përbërëse të orës), byzylykët e orës, rripat e orës, numrat (orën 

dhe pjesët përbërëse të orës), kutitë dhe kutitë e prezantimit për orën, pjesët përbërëse të 

orës dhe stolitë, pjesët lëvizëse të orëve dhe pjesët e tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gurë 

gjysëm të çmuar; metale të çmuara dhe lidhjet e tyre; kunjat (stoli).  

35  Prezantimi i artikujve horologjikë dhe kronometrikë, artikujve të bizhuterive dhe orëve 

inteligjente në të gjitha mediat e komunikimit për qëllime të shitjes me pakicë; reklamimi 

online; dhënien e informacionit dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me artikujt 

horologjikë dhe kronometrikë, artikujt e bizhuterive, orët inteligjente dhe artikujt për shitje 

në internet; shërbimet e shitjes me pakicë për artikujt horologjikë dhe kronometrikë, artikujt 

e bizhuterive dhe orët inteligjente përmes rrjeteve kompjuterike globale, katalogëve, postës 

dhe çdo mjeti tjetër elektronik; reklamat, marketingu dhe shërbimet promovuese; publicitet 

dhe shërbime promovuese; shpërndarja e materialit promovues; shërbimet këshilluese të 

reklamimit dhe marketingut; shërbimet këshilluese në lidhje me aktivitetet promovuese.v  

37  Shërbimet e riparimit për artikujt horologjikë dhe kronometrikë, artikujt e bizhuterive 

dhe orët inteligjente; shërbimet e mirëmbajtjes për artikujt horologjikë dhe kronometrikë, 
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artikujt e bizhuterive dhe orët inteligjente; shërbimet e lustrimit për artikujt horologjikë dhe 

kronometrikë dhe artikujt e bizhuterive; shërbimet e rishikimit për artikujt horologjikë dhe 

kronometrikë, artikujt e bizhuterive dhe orët inteligjente; shërbimet e restaurimit për 

artikujt horologjikë dhe kronometrikë, artikujt e bizhuterive dhe orët inteligjente; shërbimet 

e kontrollit teknik për artikujt horologjikë dhe kronometrikë, artikujt e bizhuterive dhe orët 

inteligjente; dhënien e këshillave dhe informacionit për të gjitha shërbimet e 

lartpërmendura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1266 

(220) 02/09/2021 

(731) INTERCORD, Naamloze 

Vennootschap Zogsebaan 17 

9200 Dendermonde, BE 

(591) Gjelbër, zezë dhe hiri 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 17  Substanca plastike gjysmë të përpunuara; filma plastikë, të ndryshëm nga ato për 

paketim; filma plastikë për qëllime bujqësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1267 

(220) 02/09/2021 

(731) Regional Card Processing Centre, s. r. 

o. Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 

Bratislava, Slovak Republic, SK 

(591) Zezë, bardhë, verdhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36   Punet e bankës; Pastrim (clearing), financiarë; përpunimi i pagesave me 

kartela kreditimi; perpunimi i pagesave me kartela debiti; transferimi elektronik i mjeteve; 

dhenja e kartalave kreditimi; transferimi elektronik, i valutave virtuale; sherbimet e pageses 

me  e-portofol; shkëmbimi financiar i monedhës virtuale.  

42  Kërkime teknologjike; programim kompjuterik; dizenjimi i softverit kompjuterik, 

azhurnimi i programeve kompjuterike; konsulencë në projektimin dhe zhvillimin e 
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pajisjeve kompjuterike; marrja me qira e programeve kompjuterike; mirëmbajtja e 

programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; dizajni i sistemit kompjuterik; 

dyfishimi i programeve kompjuterike; pritja e web faqeve pa faqe (pa lokacion); keshillimi 

per softuerin kompjuterik; softueri si sherbim [SааS]; konsultime per teknologjinë 

informative [IТ] magazinimi elektronik i te dhenave;  sherbimet e teknologjisë informative 

te cilat ofrohen permes bashkëpuntorëve te jashtem; keshillimi teknologjik; keshillime 

lidhur me teknologjinë kompjuterike; ndjekja e sistemeve kopjuterike lidhu me  zbulimin e 

defekteve (prishjeve); percjellja e aktiviteteve elektronike  te kartelave te kreditimit  lidhur 

me zbulimin e mashtrimeve  permes internetit; platforma si sherbim [PааS]; zhvillimi i 

platformes kompjuterike;  sherbimet e autentifikimit te shfrytezuesve te cilet shfrytezojnë 

teknologjinë per transakcion  te  е–tregtisë.  

45  Menaxhimi i të drejtave të autorit; licencimin e pronësisë intelektuale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1268 

(220) 03/09/2021 

(731) REMIA C.V Dolderseweg 107, city 

3734 BE Den Dolder, Contry The 

Netherlands, ZB 

(591) Gjelbërt, e kaltër, e bardhë 

(740)  Avokat Edon Bibaj Adresa: Sheshi 

Nëna Terezë, Hy 32-1a Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

30  Përfshin kryesisht produkte ushqimore me origjinë bimore, përveç frutave dhe 

perimeve, të përgatitura ose të konservuara për konsum, si dhe ndihmës të destinuar për 

përmirësimin e aromës së ushqimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1270 

(220) 03/09/2021 

(731) SANOFI PASTEUR 

14 Espace Henry Vallée,69007 LYON, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  TYPHIM Vi 

 

 
     

 



Buletini Zyrtar Nr. 103 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

90 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike, vaksina.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1271 

(220) 03/09/2021 

(731) SANOFI PASTEUR 

14 Espace Henry Vallée,69007 LYON, 

FRANCE, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  VERORAB 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike, vaksina.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1273 

(220) 03/09/2021 

(731) HOLBERTON, INC. 972 Mission 

Street, Ground Floor, San Francisco, 

CALIFORNIA 94103, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Programe kompjuterike; Programet kompjuterike për përdorim nga mësuesit në 

nivelin post-sekondar në fushën e shkencave kompjuterike dhe inxhinierisë softuerike; 

Program kompjuterik i shkarkueshëm për përdorim në kontrollimin e përputhshmërisë së 

projekteve të kodimit të softuerit me detyrat arsimore.  

41  Shërbimet arsimore; Shërbimet arsimore në nivelin post-sekondar në fushat e shkencës 

kompjuterike dhe inxhinierisë softuerike; Shërbimet arsimore, përkatësisht kontrollimi i 

automatizuar kompjuterik i përputhshmërisë së projekteve të kodimit të softuerit me detyrat 

arsimore  

42  Softueri online si shërbim; Softuerë kompjuterikë të pa shkarkueshëm për përdorim në 

arsim në nivelin post-sekondar në fushat e shkencës kompjuterike dhe inxhinierisë 

softuerike; Softuer kompjuterik i pa shkarkueshëm për përdorim në kontrollimin e 

përputhshmërisë së projekteve të kodimit të programeve kompjuterike me detyrat arsimore  
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(210) KS/M/ 2021/1274 

(220) 07/09/2021 

(300) 768811  29/03/2021  CH 

(731) Rieker Holding AG  

Stockwiesenstrasse 1 ,8240 Thayngen, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; çanta; çanta dore.  

25  Veshje (përveç çorapeve), këpucë, mbështjellese për këpucë (mbulesa te  jashtme për 

këmbët);  mbulesa koke, rripa beli. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1275 

(220) 07/09/2021 

(300) 302021000049409  18/03/2021  IT 

(731) Barilla G. e R. Fratelli - Società per 

Azioni Via Mantova 166 Parma PR, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  A SING OF LOVE 

 

 
     

 

(511) 29  Mish; peshk; shpendë dhe gjah; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, 

të ngrira, të thata dhe të gatuara; ëmbësues në formë gelli; reçel; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore; peshk i konzervuar, jo të gjallë; 

melmesa per pergatitjen e ushqimit; supa; kavjar; fruta, të konservuara (të konservuara 

(Am.)); perime, të konservuara (të konservuara (Am.)); djathë; qumësht i tundur; patatina të 

skuqura frutash; fruta të ngrira; fruta të konservuara; fruta të ruajtura në alkool; fruta të 

gatuara; fruta të kristalizuara; kërpudha, të konservuara; xhelatinë; gjell frutash; preparate 

për supë me perime; konserva perimesh; perime, të gatuara; drithëra të thara; thjerrëza, të 

konservuara; sallata frutash; sallata perimesh; margarinë; Shllag embelsire; krem (produkte 

të qumështit); patate të skuqura; patate të skuqura me pak yndyrë; peshk, i konservuar; 

shpendë (jo të gjallë); supë (përgatitjet për të bërë -); ushqime të thata (snack) me bazë 

frutash; lëngje perimesh për gatim; lëng domate për gatim; jogurt  

30  Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioka dhe sago; miell dhe preparate të bëra 

nga drithërat; bukë; pastiçeri dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer; mjaltë; shurup i 

Artë; Majë; pluhur pjekjeje; kripë; mustardë; uthull; salcë (erëza); erëza; akull; ushqim me 
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bazë tërshërë; ushqime të kripura; niseshte për ushqim; bimë aromatike (anisse) bimë 

aromatike në formë ylli  (anisse); erëza; aromatizues të kafesë (aromatizues); aromatizues 

(të ndryshëm nga vajrat esenciale); aromatizues të bimëve (të ndryshme nga vajrat 

esenciale) për pije; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esenciale, për ëmbëlsira; qumësht 

tërshëre (bollgur); barishte drithërash me proteina të larta; shkopinj të ëmbël (ëmbëlsira); 

pije me bazë kakao; pije (me bazë kafeje -); pije (me bazë çokollate -); pije me bazë çaji; 

sode buke (sodë bikarbone për qëllime gatimi); biskota petit-beurre; embelsira (karamele); 

simite; pudinga; kakao; pije kakao me qumësht; pije kafeje me qumësht; kafe (e pjekur -); 

kanellë (erëz); karamele; erëza; krisur; kuskus (otiz me ngjyrë, semolina); tortë me formë 

sfungjeri; miell gruri; Miell; gjell frutash (ëmbëlsira); akull; pluhur pjekje; makarona; 

majonezë; biskota të forta dhe thata; bukë pa majë; therrime buke; simite; pasta; pesto 

(salcë); pica; preparate drithërash; ravioli; kripë tryeze; salce domatesh; salce soje; salcë për 

sallatë; sanduiçe; speca (të sezonës); semolina (kokrra të forta të mbetura pas bluarjs së 

miellit); qull  i bërë nga miell misri; ushqim të thata me bazë drithërash; ushqime të thata 

me bazë orizi; sorbet (akullore e shtypur); shpageta; salë mishi (salcat); salcë pastash; 

nudëll (noodles); tarts; pasta italiane vermicelli (petë); shafran (erëza); xhenxhefil (erëz)  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafene; 

kafeteri; marrja me qira e akomodimit të përkohshëm; mensa; rezervimet e hoteleve; 

rezervimet e akomodimit të përkohshëm; prenotimet e konviktit; restorante; restorante të 

vetë-shërbimit; hotele; shërbimet e barit; shërbimet e kampeve të pushimeve (akomodimi); 

furnizim ushqimi dhe pije; motele; bar-ushqime te thata.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1276 

(220) 08/09/2021 

(731) Ordinanca Stomatologjike “Prima 

DENT” B.I  Prishtinë, Vicianum Bll.-c1 .3, 

KS 

(591) E Kaltërt e mbyllët  

Ngjyre ari  

Prapavija e bardhë 

(740)  Avokat Apolona Syla Mati I B Relax 

5Hy-2-2 zyre – Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Aktivitete Arsimore  

44  Aktivitete mjekesore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1277 

(220) 08/09/2021 

(731) Drushtvo za proizvodstvo, trgovija I 

uslugi SOKO Gorica DOOEL Skopje 

ul. 1256 br.25, 1000 Skopje, R. North 

Macedonia, MK 

(591) E kuqe,  e verdhë, e bardhë 

(540)   
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(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 32  Pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për 

prodhimin e pijeve.  

35  :Reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksionet e zyrës, shërbimet e 

eksport-importit dhe shërbimet me shumicë dhe pakicë me: pije joalkoolike; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1278 

(220) 08/09/2021 

(731) Smithers-Oasis Company 

295 South Water Street, Suite 201 Kent, 

Ohio 44240, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  OASIS 

 

 
     

 

(511) 1  Mjete per rritjen e bimëve; substanca per ruajtjen e luleve te prera  

17  Zëvendësime për shkumën e cila përdoret si baze mbështetëse për arranzhmane lulesh 

ne forme te materialeve kompozite te bazuara ne fije (fibra) natyrale   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1279 

(220) 08/09/2021 

(731) Smithers-Oasis Company 

295 South Water Street, Suite 201, Kent, 

Ohio 44240, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

AA & D L.L.C., Kodra e Diellit, Zona e 

jugut L 9/5, 
 

(540)  Terra Brick 

 

 
     

 

(511) 1  Mjetet për rritjen e bimëve ; substanca për ruajtjen e luleve të prera.  

17  Zëvendësime për shkumën e cila perdoret si bazë mbështetëse për arranzhmane lulesh 

ne formë të materialeve kompozite të bazuara ne fije (fibra) natyrale  
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(210) KS/M/ 2021/1280 

(220) 08/09/2021 

(731) Smithers-Oasis Company 

295 South Water Street, Suite 201 Kent 

Ohio, 44240, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DESIGN MASTER 

 

 
     

 

(511) 2  Ngjyra aerosol në formë spreji, të prodhuara në ngjyra të ndryshme  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1281 

(220) 08/09/2021 

(731) TLASKO TRADING LTD 

Cyprus Free Zone Famagusta SLBT: 341, 

CY 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  MANCHESTER 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan; duhan për dredhje; zëvendësuesit e duhanit përveç atyre për qëllime 

mjekësore; produkte të bëra nga duhani; duhan me shije/aromë përveç aromatizuesve të 

vajrave esencialë; filtra për duhan; duhan për llulla; duhan i papërpunuar; duhan që 

përtypet; shkrepse; cigare; produkte për duhanpirësit; çakmakë për duhanpirësit, tavëll për 

duhanpirësit; avull-krijues për tymosje orale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1282 

(220) 08/09/2021 

(731) TLASKO TRADING LTD 

Cyprus Free Zone Famagusta SLBT: 341, 

CY 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  ORIS 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan; duhan për dredhje; zëvendësuesit e duhanit përveç atyre për qëllime 

mjekësore; produkte të bëra nga duhani; duhan me shije/aromë përveç aromatizuesve të 

vajrave esencialë; filtra për duhan; duhan për llulla; duhan i papërpunuar; duhan që 

përtypet; shkrepse; cigare; produkte për duhanpirësit; çakmakë për duhanpirësit, tavëll për 

duhanpirësit; avull-krijues për tymosje orale.  
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(210) KS/M/ 2021/1283 

(220) 08/09/2021 

(731) Arbnor Kastrati Vëllezërit Dragaj 25, 

40.000 Mitrovicë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  CALVIN 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan; duhan për dredhje; zëvendësuesit e duhanit përveç atyre për qëllime 

mjekësore; produkte të bëra nga duhani; duhan me shije/aromë përveç aromatizuesve të 

vajrave esencialë; filtra për duhan; duhan për llulla; duhan i papërpunuar; duhan që 

përtypet; shkrepse; cigare; produkte për duhanpirësit; çakmakë për duhanpirësit, tavëll për 

duhanpirësit; avull-krijues për tymosje orale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1284 

(220) 09/09/2021 

(731) Tedera L.L.C. Rruga Gazmend Zajmi, 

34, Prishtinë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  Tedera 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; sherbime te 

aktiviteteve postare dhe te nderlidhjes; sherbime te tregtisë me shumicë dhe pakicë 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; operimi  i një 

agjensie importi dhe eksporti; agjensitë  publicitare; 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 (drejtperdrejte) në një 

rrjet kompjuterik; shpërndarja e reklamave për të tjerët; shpërndarja e materialit të 

reklamave; shpërndarja e reklamave për të tjerët me internet; demostrimi i mallrave me 

qëllim publiciteti; reklamim në internet për të tjerët; dhënie me qera të hapësirës 

reklamuese, gjithashtu në internet; shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët.  

38  Telekomunikime; shërbimet e telekomunikimit, përkatësisht, transmetimi 

elektronik nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikimeve të tjera të transmetuara 

audio dhe video dhe audio dhe video që mund të shkarkohen; shërbimeve telekomunikuese, 

përkatësisht, transmetimit elektronik nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikim 

tjetër të transmetuara në audio dhe video dhe fotografi me përmbajtje multimediale, si dhe 

audio dhe video dhe fotografi me përmbajtje multimediale që mund të shkarkohen; 

transmetimi audio i porosive zanore, muzikës, koncerteve dhe programeve të radios; 

shërbimet e komunikimit pa tela; shërbimi digjital me tela (wireless) për të dërguar porosi 
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me tekst; sherbime informimi të telekomunikimeve; shërbimet e agjencive të lajmeve; 

transmetimi permes radios; komunikimet me radio; transmetimi satelitor; transmetimi i të 

dhënave; transmetimi televiziv; transmetim i teleteksteve; transmetim i videove sipas 

kerkeses; sherbime te video konferencave.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm; operim i 

restoranteve dhe aktivitete sherbyese levizese te ushqimit dhe pijeve; sherbime te kateringut 

(sherbime hotelerie).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1285 

(220) 09/09/2021 

(300) 1437961  11/03/2021  BX 

(731) WeTransfer B.V. Willem 

Fenengastraat 19 1096 BL AMSTERDAM 

The Netherlands, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  WETRANSFER ONE 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamimi; shërbimet administrative; shpërndarja e reklamave; ndërmjetësimi i 

reklamave; reklamimi dhe marketingu, përkatësisht promovimi i produkteve dhe 

shërbimeve të të tjerëve; prezantimi i kompanive në internet dhe media të tjera; përpilimin 

dhe menaxhimin e bazave të të dhënave online dhe bazave të të dhënave të kërkueshme në 

internet; organizimi i panaireve dhe ekspozitave tregtare për qëllime komerciale ose 

reklamuese; informacion, informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e 

lartpërmendura.  

38  Shërbimet e telekomunikacionit; transferimin, shpërndarjen, dërgimin dhe marrjen e 

skedarëve dixhital; transmetimi elektronik i skedarëve dixhitalë; transferimi i të dhënave; 

sigurimi i qasjes në rrjetet ndërvepruese; sigurimi i qasjes në programet kompjuterike në 

rrjetet e të dhënave; informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e lartpërmendura.  

42  Dizajnin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e programeve kompjuterike; softuer-si-shërbim 

(SaaS) për t'u mundësuar përdoruesve të krijojnë, ngarkojnë, shkarkojnë, shënojnë, 

shikojnë dhe shpërndajnë skedarë dixhitalë; softuer-si-shërbim (SaaS) për të mundësuar 

përdoruesve të krijojnë, modifikojnë, ndajnë dhe ofrojnë prezantime; softuer-si-shërbim 

(SaaS) për aplikime të dizajnit grafik; softuer si shërbim (SaaS) për programet e vizatimit, 

përkatësisht softuer kompjuterik për përdorim në krijimin, redaktimin dhe shkëmbimin e 

vizatimeve, imazheve dhe përmbajtjes dixhitale; ofrimi i shërbimeve për ruajtjen e të 

dhënave dhe sistemin kompjuterik cloud; softuer-si-shërbim (SaaS) për të mundësuar 

përdoruesve të krijojnë, ngarkojnë, etiketojnë, shikojnë, shënojnë dhe ndajnë të dhëna, 

informacion dhe përmbajtje mediatike; pritja e një platforme ndërvepruese për ngarkimin, 

postimin, shfaqjen, etiketimin, ndarjen dhe dërgimin e mesazheve, komenteve, përmbajtjes 

multimediale, fotografive, grafikëve, tekstit, informacionit dhe përmbajtjeve të tjera të 

krijuara nga përdoruesit; aktiviteteve per ofrimin dhe ruajtjen e hapsirave dhe çasjes në web 

faqe; mbajtja e bazave të të dhënave në internet, ruajtja elektronike e të dhënave për të 

tjerët; informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e lartpërmendura.  
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(210) KS/M/ 2021/1286 

(220) 09/09/2021 

(731) WeTransfer B.V. Willem 

Fenengastraat 19 1096 BL AMSTERDAM 

The Netherlands, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  WETRANSFER  

 

 
     

 

(511) 35  Reklamimi; shërbimet administrative; shpërndarja e reklamave; ndërmjetësimi i 

reklamave; reklamimi dhe marketingu, përkatësisht promovimi i produkteve dhe 

shërbimeve të të tjerëve; prezantimi i kompanive në internet dhe media të tjera; përpilimin 

dhe menaxhimin e bazave të të dhënave online dhe bazave të të dhënave të kërkueshme në 

internet; organizimi i panaireve dhe ekspozitave tregtare për qëllime komerciale ose 

reklamuese; informacion, informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e 

lartpërmendura.  

38  Shërbimet e telekomunikacionit; transferimin, shpërndarjen, dërgimin dhe marrjen e 

skedarëve dixhital; transmetimi elektronik i skedarëve dixhitalë; transferimi i të dhënave; 

sigurimi i qasjes në rrjetet ndërvepruese; sigurimi i qasjes në programet kompjuterike në 

rrjetet e të dhënave; informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e lartpërmendura.  

42  Dizajnin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e programeve kompjuterike; softuer-si-shërbim 

(SaaS) për t'u mundësuar përdoruesve të krijojnë, ngarkojnë, shkarkojnë, shënojnë, 

shikojnë dhe shpërndajnë skedarë dixhitalë; softuer-si-shërbim (SaaS) për të mundësuar 

përdoruesve të krijojnë, modifikojnë, ndajnë dhe ofrojnë prezantime; softuer-si-shërbim 

(SaaS) për aplikime të dizajnit grafik; softuer si shërbim (SaaS) për programet e vizatimit, 

përkatësisht softuer kompjuterik për përdorim në krijimin, redaktimin dhe shkëmbimin e 

vizatimeve, imazheve dhe përmbajtjes dixhitale; ofrimi i shërbimeve për ruajtjen e të 

dhënave dhe sistemin kompjuterik cloud; softuer-si-shërbim (SaaS) për të mundësuar 

përdoruesve të krijojnë, ngarkojnë, etiketojnë, shikojnë, shënojnë dhe ndajnë të dhëna, 

informacion dhe përmbajtje mediatike; pritja e një platforme ndërvepruese për ngarkimin, 

postimin, shfaqjen, etiketimin, ndarjen dhe dërgimin e mesazheve, komenteve, përmbajtjes 

multimediale, fotografive, grafikëve, tekstit, informacionit dhe përmbajtjeve të tjera të 

krijuara nga përdoruesit; aktiviteteve per ofrimin dhe ruajtjen e hapsirave dhe çasjes në web 

faqe; mbajtja e bazave të të dhënave në internet, ruajtja elektronike e të dhënave për të 

tjerët; informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e lartpërmendura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1287 

(220) 09/09/2021 

(731) WeTransfer B.V. Willem 

Fenengastraat 19 1096 BL AMSTERDAM 

The Netherlands, NL 

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

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

(540)   
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Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 35  Reklamimi; shërbimet administrative; shpërndarja e reklamave; ndërmjetësimi i 

reklamave; reklamimi dhe marketingu, përkatësisht promovimi i produkteve dhe 

shërbimeve të të tjerëve; prezantimi i kompanive në internet dhe media të tjera; përpilimin 

dhe menaxhimin e bazave të të dhënave online dhe bazave të të dhënave të kërkueshme në 

internet; organizimi i panaireve dhe ekspozitave tregtare për qëllime komerciale ose 

reklamuese; informacion, informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e 

lartpërmendura.  

38  Shërbimet e telekomunikacionit; transferimin, shpërndarjen, dërgimin dhe marrjen e 

skedarëve dixhital; transmetimi elektronik i skedarëve dixhitalë; transferimi i të dhënave; 

sigurimi i qasjes në rrjetet ndërvepruese; sigurimi i qasjes në programet kompjuterike në 

rrjetet e të dhënave; informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e lartpërmendura.  

42  Dizajnin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e programeve kompjuterike; softuer-si-shërbim 

(SaaS) për t'u mundësuar përdoruesve të krijojnë, ngarkojnë, shkarkojnë, shënojnë, 

shikojnë dhe shpërndajnë skedarë dixhitalë; softuer-si-shërbim (SaaS) për të mundësuar 

përdoruesve të krijojnë, modifikojnë, ndajnë dhe ofrojnë prezantime; softuer-si-shërbim 

(SaaS) për aplikime të dizajnit grafik; softuer si shërbim (SaaS) për programet e vizatimit, 

përkatësisht softuer kompjuterik për përdorim në krijimin, redaktimin dhe shkëmbimin e 

vizatimeve, imazheve dhe përmbajtjes dixhitale; ofrimi i shërbimeve për ruajtjen e të 

dhënave dhe sistemin kompjuterik cloud; softuer-si-shërbim (SaaS) për të mundësuar 

përdoruesve të krijojnë, ngarkojnë, etiketojnë, shikojnë, shënojnë dhe ndajnë të dhëna, 

informacion dhe përmbajtje mediatike; pritja e një platforme ndërvepruese për ngarkimin, 

postimin, shfaqjen, etiketimin, ndarjen dhe dërgimin e mesazheve, komenteve, përmbajtjes 

multimediale, fotografive, grafikëve, tekstit, informacionit dhe përmbajtjeve të tjera të 

krijuara nga përdoruesit; aktiviteteve per ofrimin dhe ruajtjen e hapsirave dhe çasjes në web 

faqe; mbajtja e bazave të të dhënave në internet, ruajtja elektronike e të dhënave për të 

tjerët; informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e lartpërmendura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1288 

(220) 09/09/2021 

(731) BIG STAR LIMITED Sp. z o. o.  

Aleja Wojska Polskiego 21/2lA 62-800 

KALISZ-POLAND, PL 

(591) E kuqe e errët, e bardhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Çanta [artikuj prej lëkure]; Çanta; çanta me një krah; Bagazhe me rrota; mbajtëse 
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për çelësa; artikuj prej lëkure dhe imitime; mbajtëse për vanitete; jo të ngjitura; torba; 

bartës të fëmijëve që lidhet në trup; mbajtëse të bizneskartave; çadra; Çanta shpine për 

shëtitje; kofer dhe valixhe; Kuleta xhepi; çanta; çadra; Kuti prej lëkure; Kuti me fibra të 

vullkanizuar; Çanta rrjet për pazar; Çanta për sporte; Çanta për libra shkollorë; Çanta 

shkollore; Çanta bartëse; Transportues veshjesh; Çantat e shkollës; Çanta plazhi;  Çanta për 

udhëtime; Çanta me rrota për pazar; Çanta dore; Valixhe.  

25  Veshje; Këpucë; Kapele; Shalle; Të brendshme; mbathje djersë-absorbuese; sytjena; 

Bluza; Bluza për tuta; Këmisha; Xhupa me kapuç; duksa me kapuç; Kominoshe; Kapele 

dhe kapele sportive; Trikotazh [veshje]; Xhinse xhins; Përparëse [veshje]; Kostume; 

mbuluese për çizme; Jelekët; bluza; Këmisha; Rroba banje; Këmisha sportive me mëngë të 

shkurtra; Bluza të shtypura; Kravata; Dollakë [pantallona]; Xhaketa [veshje]; Xhaketa nga 

leshi; Xhaketa nga xhinset; jakne; Mbathje të brendshme; Pantallona [veshje] për foshnja; 

Tufat e veshit [veshje]; Denim [veshje]; Pardesy; Brezat e belit; Rripa parash [veshje]; 

Pallto; Rroba banjo; Pallto xhins; Triko; Dorëza [veshje]; Çorape; Pantallona; Pantallona të 

shkurtra; Pantallona; Funde; Xhempera; Shalle; Rroba të lirshme; Xhaketa të thurura; 

dresa; fanelle per bebe [veshje]; Palltot e mëngjesit; fanella [veshje]; Pantallona të shkurtra; 

Këmisha; Mëngë të shkurtra; këmisha; Bluza me mëngë të shkurtra ose me mëngë të gjata; 

Pajisje kundër rrëshqitjes për këpucë; Çizme; Këpucë sportive; Çizme dantella; Gjysmë 

çizme; Këpucë të sipërme; Take për këpucë; Mbathje për këpucë; Këpucë; Këpucë të 

përditshme; Atlete; Këpucë shiu; këpucë plazhi; Këpucë të rehatshme; Thembra të 

brendshme; Galoshe; Këpucë për gra; këpucë me take; [këpucë]; Këpucë për burra; Këpucë 

për fëmijë; Këpucë prej druri; Këpucë të bëra prej vinyl; Këpucë për stërvitje; Pantofla; 

Papuqe për banjë; shtresa për këpucë; Sandale; sandale për banjo; sandale nallane; Bereta; 

Kaçketa [kokë]; Kapele sportive; kaçketa; Kapuçë [veshje]; kapele me kaçketë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1289 

(220) 09/09/2021 

(731) BIG STAR LIMITED Sp. z o. o 

Aleja Wojska Polskiego 21/2lA 62-800 

KALISZ-POLAND, PL 

(591) E bardhë, e kuqe e errët 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Çanta [artikuj prej lëkure]; Çanta; çanta me një krah; Bagazhe me rrota; mbajtëse 

për çelësa; artikuj prej lëkure dhe imitime; mbajtëse për vanitete; jo të ngjitura; torba; 

bartës të fëmijëve që lidhet në trup; mbajtëse të bizneskartave; çadra; Çanta shpine për 

shëtitje; kofer dhe valixhe; Kuleta xhepi; çanta; çadra; Kuti prej lëkure; Kuti me fibra të 

vullkanizuar; Çanta rrjet për pazar; Çanta për sporte; Çanta për libra shkollorë; Çanta 

shkollore; Çanta bartëse; Transportues veshjesh; Çantat e shkollës; Çanta plazhi;  Çanta për 

udhëtime; Çanta me rrota për pazar; Çanta dore; Valixhe  

25  Veshje; Këpucë; Kapele; Shalle; Të brendshme; mbathje djersë-absorbuese; sytjena; 

Bluza; Bluza për tuta; Këmisha; Xhupa me kapuç; duksa me kapuç; Kominoshe; Kapele 

dhe kapele sportive; Trikotazh [veshje]; Xhinse xhins; Përparëse [veshje]; Kostume; 

mbuluese për çizme; Jelekët; bluza; Këmisha; Rroba banje; Këmisha sportive me mëngë të 
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shkurtra; Bluza të shtypura; Kravata; Dollakë [pantallona]; Xhaketa [veshje]; Xhaketa nga 

leshi; Xhaketa nga xhinset; jakne; Mbathje të brendshme; Pantallona [veshje] për foshnja; 

Tufat e veshit [veshje]; Denim [veshje]; Pardesy; Brezat e belit; Rripa parash [veshje]; 

Pallto; Rroba banjo; Pallto xhins; Triko; Dorëza [veshje]; Çorape; Pantallona; Pantallona të 

shkurtra; Pantallona; Funde; Xhempera; Shalle; Rroba të lirshme; Xhaketa të thurura; 

dresa; fanelle per bebe [veshje]; Palltot e mëngjesit; fanella [veshje]; Pantallona të shkurtra; 

Këmisha; Mëngë të shkurtra; këmisha; Bluza me mëngë të shkurtra ose me mëngë të gjata; 

Pajisje kundër rrëshqitjes për këpucë; Çizme; Këpucë sportive; Çizme dantella; Gjysmë 

çizme; Këpucë të sipërme; Take për këpucë; Mbathje për këpucë; Këpucë; Këpucë të 

përditshme; Atlete; Këpucë shiu; këpucë plazhi; Këpucë të rehatshme; Thembra të 

brendshme; Galoshe; Këpucë për gra; këpucë me take; [këpucë]; Këpucë për burra; Këpucë 

për fëmijë; Këpucë prej druri; Këpucë të bëra prej vinyl; Këpucë për stërvitje; Pantofla; 

Papuqe për banjë; shtresa për këpucë; Sandale; sandale për banjo; sandale nallane; Bereta; 

Kaçketa [kokë]; Kapele sportive; kaçketa; Kapuçë [veshje]; kapele me kaçketë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1290 

(220) 09/09/2021 

(300) 3608453  11/03/2021  UK 

(731) Gaz & Jo Intellectual Property 

Holdings Limited Suite 4, Queripel House 

1 Duke of York Square London 

SW3 4LY, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  JO’S LAUNDRY 

 

 

 
     

 

(511) 3  Sapune; parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë, locione për flokët; pastë dhëmbësh, 

preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryes. Solucion pas rrojes; balsam pas rrojes, 

locione dhe xhel; preparate për aromatizimin e ajrit; antiperspirante; preparate antistatike 

për qëllime shtëpiake; fleta tharëse antistatike; vajra, locione, kremra dhe xhel 

aromaterapie; preparate, vajra, locione, kremra, shkuma dhe xhel për banjë dhe dush; 

kremra, xhel, locione, serume, maska dhe shkuma për kujdesin e bukurisë; preparate 

zbardhuese për përdorim shtepiak; preparate zbardhuese për lavanderi; krem, locione, xhel, 

serum, maska dhe shkumë për fytyrën dhe trupin; pastrues trupi; preparate aromatike; 

shamponat dhe kondicionerët për flokët; largues i yndyrës për përdorim shtëpiak; 

detergjentë; preparate për larjen e enëve; zbutës dhe kondicionerë të rrobave; preparate për 

pastrimin e dyshemesë; preparatet për kujdesin e flokëve; aromat për flokët; kremra, 

locione, xhel, lëng për kujdesin e flokëve; pomada të flokëve; aromatizues shtëpie; leckë 

dhe letra të ngopura; preparate për lavendari; lustrues; potpourri (lule të thara 

aromatizuese); shpërndarës kallamishte dhe rimbushje për shpërndarës kallamishte; sprejë 

freskuese aromatike për pëlhurë; thasë për parfumimin e çarçafëve; sprej dhome aromatike; 

preparate për kujdesin e lëkurës.  
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(210) KS/M/ 2021/1291 

(220) 09/09/2021 

(731) ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  VIDAPTIN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje; leukoplaste, 

materiale për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar; dezinfektues; 

përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1292 

(220) 09/09/2021 

(731) ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  AGRILOR 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje; leukoplaste, 

materiale për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar; dezinfektues; 

përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1293 

(220) 10/09/2021 

(731) InstaBuilt L.L.C Obiliq, Republika e 

Kosovës., KS 

(591) E gjelbër, E bardhë, E Zezë 

(740)  Besnik Ismaili , InstaBuilt 

Rr: “Hajredin Bajrami”, Lipjan, Republika e 

Kosovës. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materiale të ndërtimit (jo-metalike);jo-metalike tuba të ngurtë për 

ndërtimin;asfalt, 

katran dhe bitum, Ndërtime jo metalike të transportueshme, monumentet, jo metalike.  

35  Reklamimi; menaxhimin e biznesit, organizimin dhe administrimin; funksionet e zyrës.  

36  Shërbimet financiare, monetare dhe bankare;shërbimet e sigurimit;punët e pasurive të 

paluajtshme.  

37  Ndërtimin e ndërtesave, riparim, shërbimet e instalimit  
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39  Transporti; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; aranzhimi i udhetimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1294 

(220) 10/09/2021 

(731) InstaBusinessPark L.L.C 

Obiliq, Republika e Kosovës., KS 

(591) E gjelbër, E bardhë, E Zezë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materiale të ndërtimit (jo-metalike);jo-metalike tuba të ngurtë për 

ndërtimin;asfalt, 

katran dhe bitum, Ndërtime jo metalike të transportueshme, monumentet, jo metalike.  

35  Reklamimi; menaxhimin e biznesit, organizimin dhe administrimin; funksionet e zyrës. 

36  Shërbimet financiare, monetare dhe bankare; shërbimet e sigurimit; punët e pasurive të 

paluajtshme.  

37  Ndërtimin e ndërtesave, riparim, shërbimet e instalimit  

39  Transporti;paketimin dhe ruajtjen e mallrave;aranzhimi i udhetimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1295 

(220) 10/09/2021 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  LITUMBIA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1296 

(220) 10/09/2021 

(300) 018423863  10/03/2021  EU 

(731) GARANT-TIERNAHRUNG 

GESELLSCHAFT M.B.H.  

RAIFFEISENSTRASSE 3 

3380 PÖCHLARN, AT 

(591) E zeze, ngjyrë bezhë, e kaftë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

(540)   
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Republic of Kosovo 
 

(511) 31  Fara liri të ekstruduar për konsumim nga kafshët  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1297 

(220) 10/09/2021 

(731) Brand Managment 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)  KLAN 

 

 
     

 

(511) 9  Teknologji informaicionit dhe pajisje audio-vizuale, multimediale dhe fotografike; 

përmbajtje e regjistruar; hulumtime shkencore dhe aparate laboratorike aparate edukimi dhe 

stimulatorë  

35  Shërbime reklamimi, marketingu dhe promocioni  

38  Shërbime telekomunikimi; sigurimi dhe dhënia me qira e strukturave dhe pajisjeve të 

telekomunikimit.  

41  Shërbime edukative, argëtuese dhe sportive; publikimi, raportimi dhe shkrimi i 

teksteve; shërbime të rezervimit dhe prenotimit të biletave për aktivitete dhe ngjarje 

edukative, argëtuese dhe sportive; përkthimi dhe interpretimi; edukim dhe argëtim dhe 

sporte  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1298 

(220) 10/09/2021 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe; Pije me bazë kafeje; Ekstraktet e kafes; Zëvendësuesit e kafes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1299 

(220) 10/09/2021 

(731) Pet Planet SH.P.K. Veternik, PN, 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) E gjelbërt C87 M24 Y86 K10,  dhe 

portokalli C12 M61 Y93 K2 

(540)   
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
      

 

(511) 5  përgatitje dietike dhe shtesa ushqimore; preparate dhe artikuj sanitar; preparate 

mjekësore dhe artikuj veterinar; përgatitje dhe artikuj për kontrollin e dëmtuesve; përgatitje 

dhe artikujt dentarë; ushqime dietike dhe substanca dietike për përdorim veterinar; shtesa 

ushqimore për kafshët; ushqime dietike për kafshët; insekticide për larje të kafshëve, të 

qenve dhe maceve; shampo mjekësore kafshësh; paraziticide; përgatitje për agjesim të 

parazitëve të kafshëve për përdorim individual e shtëpiak.  

28  Lodra, lojëra, lodra kurioziteti; artikuj dhe pajisje sportive; të gjitha për kafshët ose 

bashkëveprimin midis njeriut dhe kafshëve.  

31  Ushqimi dhe ushqimi i kafshëve shtëpiake; produkte bujqësore, të kopshtarisë, pyjore 

dhe produkte të akuakulturës; tagji dhe foragjere për kafshët; kafshë të gjalla, kafshë për 

mbarështim; mbeturina të kafshëve dhe materiale të shtratit e shtrojat për kafshë.  

44  Shërbime të dhënies-marrjes me qera të kafshëve; shërbime të përkujdesjes ndaj 

shëndetit dhe higjenës së kafshëve; shërbime të qethjes dhe paraqitjes së kafshëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1301 

(220) 10/09/2021 

(300) 018427484  12/03/2021  EU 

(731) PEPCO Poland Sp. z o.o. 

Strzeszyńska 73A, 60-479 POZNAŃ, PL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 28  Lodra, lojëra, dhe lodra të ndryshme modeluese; Komplete lodrash; Brumë 

lodrash për modelime; Figura lodrash; Komplete lodrash me figura; Lodra me 

karakteristika njerëzore; Vegla dore lodrash; Mobilje lodrash; Dyqane  lojërash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1302 

(220) 10/09/2021 

(300) 018427478  12/03/2021  EU 

(731) PEPCO Poland Sp. z o.o. 

Strzeszyńska 73A, 60-479 POZNAŃ, PL 

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

(540)   
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R" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

     

 

(511) 28  Lodra, lojëra, dhe lodra të ndryshme modeluese; Komplete lodrash; Lodra prej 

druri; Blloqe ndërtimi [lodra]; Blloqe ndërtimi lodrash prej druri; Automjete lodrash; 

Jigsaw puzzles (lodra modeluese).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1303 

(220) 10/09/2021 

(300) 018427480  12/03/2021  EU 

(731) PEPCO Poland Sp. z o.o 

Strzeszyńska 73A, 60-479 POZNAŃ, 

Poland, PL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 28  Lodra, lojëra, dhe lodra të ndryshme modeluese; Komplete lodrash; Lodra prej 

druri; Blloqe ndërtimi [lodra]; Blloqe ndërtimi lodrash prej druri; Automjete lodrash; 

Jigsaw puzzles (lodra modeluese).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1304 

(220) 10/09/2021 

(300) 36181  01/07/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 

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

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

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

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

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

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1305 

(220) 10/09/2021 

(731) Akebia Therapeutics, Inc. 

245 First Street, Suite 1100, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)  VAFSEO 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte dhe preparate farmaceutike për trajtimin e anemisë; farmaceutiket për 

trajtimin e anemisë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1306 

(220) 10/09/2021 

(731) Akebia Therapeutics, Inc. 

245 First Street, Suite 1100, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)  VDT 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e gjendjeve dhe sëmundjeve hematologjike, 

onkologjike, munologjike, kardiovaskulare, diabet mellitus, dhe oftalmologjike, dhe 
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preparate farmaceutike për trajtimin e gjendjeve kronike, përkatësisht, sëmundjeve kronike 

të veshkave dhe të gjitha llojeve të anemive; preparate farmaceutike për përdorim veterinar 

në trajtimin e gjendjeve dhe sëmundjeve hematologjike, onkologjike, imunologjike, 

kardiovaskulare, diabet mellitus, dhe oftalmologjike, dhe preparate farmaceutike për 

trajtimin e gjendjeve kronike, përkatësisht, sëmundjeve kronike të veshkave, dhe të gjitha 

llojeve të anemive; set për testimin e ilaçeve të përbëra nga reagentë diagnostikues 

mjekësorë dhe analiza që testojnë praninë e një ilaçi; set testesh terapeutike të përbëra nga 

reagentë diagnostikues mjekësorë dhe analiza për përcaktimin e efektivitetit të një produkti 

farmaceutik.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1307 

(220) 13/09/2021 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  SUNLUMIO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1308 

(220) 13/09/2021 

(731) Ajhan Tahiri Rr. Mesta Nr.5 1000 

Shkup, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  BRION 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese (dekolorant) për qëllime kozmetike, preparate (kozmetike) 

për kujdes të lëkurës, kremra zbardhuese të lëkurës; kremrat (kozmetike); kremrat 

(zbardhuese të lëkurës); preparate kozmetike; ujë kolonje; esencat (eterike);ekstraktet e 

luleve (parfumet), parfumet e luleve (baza për to); yndyrëra për qëllime kozmetike, locione 

për flok; lëkurë (kremra për lëkurë); vajra esenciale me bazë limoni; locione për qëllime 

kozmetike; preparate për tualet; mint për parfumosje; parfuemerite, parfumet, pomade për 

qëllime kozmetike; pudër (për tualet); vaj rozë, sapune; zbardhuesë për lëkurë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1309 

(220) 13/09/2021 

(731) Osaj G&K SH.P.K Rr.Luan Haradinaj 

51000, Deçan, KS 

(591)  Ari, #D2AE6D                

(540)   
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Zezë, #201E1E                

Dark Brown, #512615    

Argjentë, #C0C0C0 

 

 

 

 
 

     

 

(511) 30  Kafe, qajin dhe kafen artificiale, produktet me origjine bimore, duke perjashtuar 

frutat dhe perimet, perpunimi dhe permisimi i shijes se pijeve apo ushqimeve, pijet me kafe 

dhe kako, qokollat dhe baze qaji, dridherat te pergatitura per konsum njerezor, arra te 

veshura me qokollate, shijezimi i vajerave tjera te domosdoshme per ushqime dhe pije  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1310 

(220) 14/09/2021 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  Qendrim 

Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

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

verdhë, e kaftë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,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/ 2021/1311 

(220) 14/09/2021 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

  

 
 

(540)  NUDELLO 

 

 
     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli 
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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/ 2021/1312 

(220) 14/09/2021 

(731) New Co “MINEX” L.L.C Qendrim 

Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)  Fruttela 

 

 
     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1313 

(220) 14/09/2021 

(731) New Co “MINEX” L.L.C   Qendrim 

Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

(591)  E bardhë, e gjelbër,e kuqe, e 

portokallit, e kaltër. 

(740)  Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1314 

(220) 14/09/2021 

(731) LAURA ASHLEY IP HOLDINGS, 

LLC (U.S. Limited Liability Company) 

Prudential Tower 800 Boylston Street – 27th 

Floor, 02199 Boston, MASSACHUSETTS, 

United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  LAURA ASHLEY 

 

 
     

 

(511) 3  Parfume, aroma; kozmetikë; sapun, shampon, dhe detergjent; qese aromatike; lule 

të thara; vajëra esencial për përdorim shtëpiak; aroma ajri që shpërndahen me pipëz; aroma 
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dhome  

4  Qirinj.  

8  Vegla dore dhe orendi për servimin e ushqimit; takëm; vegla dhe orendi kopshti; komplet 

manikyri  

9  Syze, korniza syzesh, lente, kuti, zinxhir, dhe lidhëse; syze dielli; pjesë dhe pajisje për 

mallrat e lartpërmendura; dëgjuese për vesh dhe kufje; pajisje për kufje, kryesisht kuti për 

kufje; mbulesë dhe kuti mbrojyëse për telefona mobilë, llaptop dhe media player portativ; 

altoparlantë pa tela; radio internet; paketat e baterive; shpërndarës me automatizëm për 

shtëpi me përdorim të intelegjencës artificiale që përmban altoparlantë që aktivizohen-me 

zë, harduer kompjuterik, dhe softuer të shkarkueshëm për kontrollimin e pajisjeve të rrjetit 

në internet e gjërave.”  

11  Ndriçim; pajisje ndriçimi; llamba; abazhur llambe; dritat elektrike të festave; pajisje 

elektrike shtëpiake dhe kuzhine, kryesisht, thekëse, ibrik, aparat për kafe, tigan, soba të 

ngadalta dhe tenxhere vezësh; ekrane dushi; pajisje hidraulike; vaska; dushe; bide; lavaman 

kuzhine; lavamane dhe tasa; shatërvane zbukuruese; vatra të zjarrit.”   

14  Mallra nga metalet e çmuara apo të lyera me to; stoli; instrumente horologjike dhe 

kronometrike; stoli kostumesh; ora; rripa për ora  

16  Gjëra të shtypura; material për mbështjellje dhe paetim që nuk janë të përfshira në 

kategoritë e tjera; albume fotografish; dosje dokumentash dhe kuti; letër shkrimi; arte muri; 

ditarë; kalendarë; libër shënimesh; libër adresash; bllok shënimesh; libër recetash; klishe 

dhe pulla; lapsa dhe stilolapsa; shami letre; pjata letre; gota letre; mbulesa tavoline nga 

letra; modele për të bërë rrobat; astarë me aromë për sirtare.”  

18  Lëkurë dhe imititm lëkure si dhe mallrat e bëra nga këtro material dhe që nuk janë të 

përfshira në klasat e tjera; bagazhe dhe çanta udhëtimi; ombrellë dhe ombrellë për mbrojtje 

nga dielli; valixhe; çantë dore; çantë; çantë shpine; çantë kampingu; portofol; çantë 

kozmetike; kuti për përdorim të ndryshëm; çantë për larje; rroba për kafshë shtëpiake; 

kollare për kafshët shtëpiake; rrip dhe litar drejtimi për kafshët shtëpiake; çantë për 

mbartjen e kafshëve  

20  Mobilje për shtëpi, zyre dhe kopsht; pasqyra; korniza pikturash; mallra nga druri, tapa, 

kallami, thupra, shporta dhe zëvendësues për të gjitha këto materiake apo nga plastika; 

dyshek; korniza krevati; ballë krevati; jastëk; jastëk mbështetës; perde për pjesën e 

brendshme të dritareve; zbukurues nga suva, plastika, dylli, apo druri [jot ë përfshira në 

zbukurimet e pemës së Krishtlindjes]; krevat për kafshë; mobilje për kafshë; plantator; 

stenda të bimëve; mbajtës metali për perde, kryesisht shufra, shtylla, grep dhe skajet; rafte 

vere.”  

21  Pajisje shtëpiake apo kuzhine dhe konteiner; krehër; brusha; enë qelqi, porcelain dhe 

argjile që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; mbulesë taviline; qelq; kina; set çaji dhe set 

për kafe; zbukurime porcelain nga kina, Kristal, xham, porcelain, terrakota [jot ë përfshira 

në zbukurimet për pemën e Krishtlindjes]; enë gatimi; enë për shërbim; enë për pjekje; 

shporta për përdorim shtëpiak; tabaka; shandanë; mbajtës për qirinj dhe mbajtë spër qirinj 

nga bronzi; slita; mullinj krype dhe biberi; dërrasa djathi; dërrasa për prerje; konteiner për 

pirje; shishe me spërkatje për sapun; unazë për mbajtjen e pecetave; mbulesa për çajnik; 

doreza kopshti; vazo lulesh; kanaçe për ujitje; vazo.”  

24  Tekstil dhe mallra nga tekstili, që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; pëlhurë; çarçaf 

për krevat; peshqir dushi; perde; perde dushi; lidhëse perde; mbulesa jastakash; mbulesë.”  

25  Rroba; veshmbathje; mbulesa për kokë; rroba banjo; rroba të brendshme; veshje 
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nusërie; shalla; çorape të holla; veshje nate; rrypa  

26  Artikuj lulesh; kinkaleri; stoli për flokë dhe këpucë; kordon për prerje; dantellë për 

prerje; xhufka.”  

27  Tepih, çilim; mushama dhe hasër; linelium dhe material të tjera për mbulimin e 

dyshemesë ekzistuese; varëse muri (jo-nga tekstili); letër për tavan; letër për mure; skaje 

për zbukurimin e mureve.”  

28  Lodra; lojëra; kukulla; gjëra për të luajtur dhe aksesorie për këto gjëra të përfshir anë 

këtë kategori; atikuj dëfrimi jo të përfshira në kategoritë e tejra; artikuj gjimnastike dhe 

sporti të përfshirë në këtë kategori; zbukurime të pemës së Krishtlindjes; mbajtëse për 

pemën e Krishtlindjes; pemë Krishtlindje artificiale; mbajtës për qirinj për pemën e 

Krishtrlindjes; borë artificiale për pemën e Krishtlindjes  

35  Shërbimet e shitjes më pakicë, shërbimet e porosive me postë, dhe shërbimet online të 

shitjes në lidhje me shitjen e rrobave dhe aksesorieve, produkteve të bukurisë, dekorimeve 

për shtëpi, mobilimin e shtëpive, mobilje, tekstil, ndriçim, dekorues shtëpie dhe produkte 

letre  

42  Shërbimet e dizajnit të brendshëm; shërbimet e dizajnimit të paketimeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1315 

(220) 14/09/2021 

(731) Technoform Caprano + Brunnhofer 

GmbH Friedrichsplatz 8 34117 Kassel, 

GERMANY, DE 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  TECHNOFORM 

 

 
     

 

(511) 6  ''Metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre; Materiale ndërtimi prej metali; materiale 

ndërtimi prej metali; materiale përforcuese prej metali për ndërtim; materiale metalike për 

ndërtim; dritare prej metali; dritare alumini; lidhjet metalike për prodhim të mëtejshëm; 

metale të zakonshme, të papunuara dhe gjysmë të përpunuara, për përdorim në prodhimin e 

mëtejshëm; derdhje kasting, fletë metalike, pluhur dhe artikuj gjysëm të gatshëm të 

mbështjellur, të tërhequr ose të ekstruduar prej alumini ose lidhjeve të tij; artikuj gjysmë të 

gatshëm të mbështjellur, të mbështjellur, të petëzuar, të mbështjellur, të ekstruduar prej 

bakri ose lidhjeve të tij; artikuj gjysmë të gatshëm të plumbit, të mbështjellur, të petëzuar, 

të mbështjellur, të ekstruduar ose lidhjeve të tij; artikuj gjysëm të gatshëm të mbështjellur, 

të mbështjellur, të tërhequr ose të ekstruduar prej nikeli ose lidhjeve të tij; derdhje kasting, 

fletë metalike, pluhur dhe artikuj gjysëm të gatshëm të mbështjellur, të tërhequr ose të 

ekstruduar prej kallaji ose lidhjeve të tij; ndërtesa ose struktura të transportueshme prej 

metali; dyert prej metali; panele me xham të dyfishtë prej metali që përfshijnë xhami 

izolues  

11  Aparatet për ndriçimin, ngrohjen, prodhimin e avullit, gatimin, ftohjen, tharjen, 

ventilimin, furnizimin me ujë dhe qëllimet sanitare; kondicionerë për automjete; aparate për 

ajër të kondicionuar; instalimet e kondicionimit të ajrit; aparate për ftohjen e ajrit; 

instalimet e filtrimit të ajrit; aparate dhe makina për pastrimin e ajrit; nxehës të ajrit; tuba 

kazani [tuba] për instalimet e ngrohjes; pajisje dhe instalime ftohëse; instalime dhe makina 

ftohëse; instalime ftohëse për ujë; instalime ftohëse për lëngje; avullues; ventilatorë [me 
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ajër të kondicionuar]; ventilatorë [pjesë të instalimeve të ajrit të kondicionuar]; filtra për 

ajër të kondicionuar; kondensatorët e gazit, të ndryshëm nga pjesët e makinave; impiante të 

kripëzimit; aparate për kripëzim; instalimet e kripëzimit; njësitë e kripëzimit; impiante të 

kripëzimit të ujit; akumulatorët e nxehtësisë; shkëmbyesit e nxehtësisë, të ndryshëm nga 

pjesët e makinave; shkëmbyesit e nxehtësisë për përpunimin kimik; aparate për ngrohje; 

aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta; kaldaja për ngrohje; 

instalimet e ngrohjes; rigjenerues të nxehtësisë; aparate për ajër të nxehtë; pajisje shtesë 

rregulluese për aparatet dhe tubat e ujit ose gazit; pajisje sigurie për aparatet dhe tubat e ujit 

ose gazit; kaldaja me avull, të ndryshme nga pjesët e makinave; instalime për gjenerimin e 

avullit; aparate për filtrimin e ujit; instalimet e pastrimit të ujit; aparate dhe makina për 

pastrimin e ujit; instalimet e furnizimit me ujë  

17  Paketimi, ndalimi dhe izolimi i materialeve; izolatorë; izolatorë (energji elektrike, 

nxehtësi, zë); izolatorë elektrikë; materiale izoluese elektrike; dielektrikë [izolatorë]; 

materiale izoluese; pëlhura izoluese; substanca për izolimin e ndërtesave kundër 

lagështirës; tekstil me fije qelqi për izolim; kompozime për të parandaluar rrezatimin e 

nxehtësisë; materiale izoluese të zërit; struktura thithëse të zërit jo prej metali për ndërtesat; 

materiale izoluese të ndërtesave; materiale izoluese për ndërtimin; xham shkumë për 

përdorim si material izolues; materiale izoluese të shkumës për përdorim në ndërtim dhe 

konstruktim; materiale izoluese me fije qelqi për përdorim në ndërtim; shkumë izoluese për 

përdorim në ndërtim dhe konstruktim; materiale izoluese të bëra me shkumë polietileni; 

materiale izoluese të bëra nga shkuma poliuretani; shkumë poliuretani me densitet të ulët 

për izolim; shkumë poliuretani me densitet të ulët për paketim; artikuj dhe materiale për 

izolim dhe barrierë; vula, ngjitëse dhe mbushëse; artikuj prej gome për qëllime izolimi; 

artikuj të bërë prej gome sintetike për qëllime izolimi; breza izolues; materiale izoluese 

akustike; materiale izoluese për ndërtim; materiale izoluese termike; materiale izoluese për 

avionët; paketime të papërshkueshme nga uji; rregulluese sipas motit; kompozime që 

rregullohen sipas motit; lagështirë jo metalike për ndërtesat; rregulluese sipas motit për 

përdorim në automobila; rregulluese sipas motit për përdorim në shtëpi; rregulluese sipas 

motit, jo prej metali, për ndërtesat; tuba fleksibël, tuba dhe tuba, jo prej metali; fijet e 

materialeve plastike, të ndryshme nga ato për përdorim tekstili; tuba fleksibël, jo prej 

metali; rrëshira artificiale në formën e tubave për përdorim në prodhim [produkte gjysëm të 

gatshme]; tuba prej plastike; tuba prej gome; tuba ajri, jo prej metali; çamçakëz, i 

papërpunuar ose gjysmë i përpunuar; substanca plastike, gjysmë të përpunuara; rrëshira 

sintetike, gjysmë të përpunuara; acetat celuloze, gjysmë të përpunuara; rrëshira 

termoplastike të përforcuara me fibra natyrale [produkte gjysëm të gatshme]; rrëshira 

artificiale në formë të ekstruduar për përdorim në prodhim; rrëshira artificiale në formë të 

ekstruduar për përdorim të përgjithshëm industrial; rrëshira artificiale në formën e shufrave 

për përdorim në prodhim [produkte gjysëm të gatshme]; rrëshira artificiale në formën e 

blloqeve për përdorim në prodhim [produkte gjysëm të gatshme]; polimere elastomerike në 

formën e blloqeve për përdorim në prodhim; polimere elastomerike në formën e fletëve për 

përdorim në prodhim; plastika të ekstruduara në formën e shufrave për përdorim në 

prodhim; plastika të ekstruduara në formën e blloqeve për përdorim në prodhim; plastika të 

ekstruduara në formën e peletit për përdorim në prodhim; plastika të ekstruduara në formën 

e shufrave për përdorim në prodhim; plastika të ekstruduara në formën e çarçafëve për 

përdorim në prodhim; plastika të ekstruduara në formën e tubave për përdorim në prodhim; 

plastika dhe rrëshira në formë të ekstruduar për përdorim në prodhim; plastika në formë të 
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ekstruduar për përdorim në prodhimin e mëtejshëm; plastika në formë të ekstruduar për 

përdorim në prodhim; rrëshira polimer termoplastike gjysmë të përpunuara për përdorim në 

prodhim; rrëshira elastomerike termoplastike në formë peleti për përdorim në prodhim; 

materiale filtruese [shkume gjysmë të përpunuara ose filma plastike]; artikuj dhe materiale 

të qëndrueshme ndaj zjarrit dhe parandaluese ndaj zjarrit të bëra prej gome; kllapa ndarës të 

bëra prej gome; tamponët prej gome që thithin goditjet; materiale thithëse dhe paketimi, 

amortizues dridhjesh.  

19  'Materiale ndërtimi, jo prej metali; panele ndërtimi, jo prej metali; veshje, jo prej metali, 

për ndërtim; kornizë, jo prej metali, për ndërtim; materiale përforcuese, jo prej metali, për 

ndërtim; materiale ndërtimi prej plastike; materiale ndërtimi, jo prej metali; struktura dhe 

ndërtesa të transportueshme, jo prej metali; elemente strukturore jo metalike për përdorim 

në ndërtesa; përbërës të parafabrikuar të ndërtimit, jo prej metali; kornizë jo metalike për 

ndërtimin; profile jo metalike për ndërtimin e ndërtesave; plastika të zgjeruara për përdorim 

në ndërtim; xhami izolues për ndërtimin; dritare, jo prej metali; kornizat e dritareve, jo prej 

metali; dritare me kasë, jo prej metali; dritare vinyl; kornizat e dritareve prej plastike; 

xhamat e dritareve për ndërtim; bllokime të dritareve, jo prej metali; rrethues të dritareve, jo 

prej metali; korniza dritaresh jo metalike; xhamat e dritareve jo metalike; dritare jo 

metalike; xhamat e dritareve për ndërtesat; brezat e dritareve prej plastike; dyer jo metalike; 

njësitë e dyerve, jo prej metali; dërrasa dhe panele rezistente ndaj ujit, jo prej metali, për 

ndërtim; panele me shumë shtresa plastike për përdorim në ndërtesa; veshje, jo prej metali, 

për ndërtim; fasha, jo prej metali; frontet e ndërtimit, jo prej metali; fasadat e materialeve jo 

metalike; përbërës të konstruksionit të fasadës nga materiale jo metalike; elemente të 

fasadës së ndërtesave jo metalike; elemente fasade të materialeve jo metalike; fasadat e 

dritareve, jo prej metali; tavane, jo prej metali; mbulim, jo prej metali; mbulesa çati, jo prej 

metali; veshje muri, jo prej metali, për ndërtim; veshje muri, jo prej metali, për ndërtim; 

panele muri, jo prej metali; dërrasa muri, jo prej metali; pllaka muri plastike; panele me 

xham me kornizë jo metalike për ndërtim; elemente lustrimi të bëra prej qelqi; veshje, jo 

prej metali, për ndërtim; nyje zgjerimi, jo prej metali, për mure; tuba të ngurtë, jo prej 

metali, për ndërtim; xhami i dritares, i ndryshëm nga xhami i dritares së automjetit; xhami i 

dritares për ndërtim; xhami ndertimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1316 

(220) 14/09/2021 

(731) Technoform Caprano + Brunnhofer 

GmbH Friedrichsplatz 8 34117 Kassel, 

GERMANY, DE 

(591) tërkiz, e  bardhë, e kaltër 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   
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(511) 6  Metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre; Materiale ndërtimi prej metali; materiale 

ndërtimi prej metali; materiale përforcuese prej metali për ndërtim; materiale metalike për 

ndërtim; dritare prej metali; dritare alumini; lidhjet metalike për prodhim të mëtejshëm; 

metale të zakonshme, të papunuara dhe gjysmë të përpunuara, për përdorim në prodhimin e 

mëtejshëm; derdhje kasting, fletë metalike, pluhur dhe artikuj gjysëm të gatshëm të 

mbështjellë, të tërhequr ose të ekstruduar prej alumini ose aliazheve të tij; artikuj gjysmë të 

gatshëm të mbështjellë, të mbështjellë, të petëzuar, të mbështjellë, të ekstruduar prej bakri 

ose lidhjeve të tij; artikuj gjysmë të gatshëm të plumbit, të mbështjellë, të petëzuar, të 

mbështjellë, të ekstruduar ose lidhjeve të tij; artikuj gjysëm të gatshëm të mbështjellë, të 

mbështjellë, të tërhequr ose të ekstruduar prej nikeli ose lidhjeve të tij; derdhje kasting, fletë 

metalike, pluhur dhe artikuj gjysëm të gatshëm të mbështjellë, të tërhequr ose të ekstruduar 

prej kallaji ose lidhjeve të tij; ndërtesa ose struktura të transportueshme prej metali; dyert 

prej metali; panele me xham të dyfishtë prej metali që përfshijnë xhami izolues  

11  Aparatet për ndriçimin, ngrohjen, prodhimin e avullit, gatimin, ftohjen, tharjen, 

ventilimin, furnizimin me ujë dhe qëllimet sanitare; kondicionerë për automjete; aparate për 

ajër të kondicionuar; instalimet e kondicionimit të ajrit; aparate për ftohjen e ajrit; 

instalimet e filtrimit të ajrit; aparate dhe makina për pastrimin e ajrit; nxehës të ajrit; tuba 

kazani [tuba] për instalimet e ngrohjes; pajisje dhe instalime ftohëse; instalime dhe makina 

ftohëse; instalime ftohëse për ujë; instalime ftohëse për lëngje; avullues; ventilatorë [me 

ajër të kondicionuar]; ventilatorë [pjesë të instalimeve të ajrit të kondicionuar]; filtra për 

ajër të kondicionuar; kondensatorët e gazit, të ndryshëm nga pjesët e makinave; impiante të 

kripëzimit; aparate për kripëzim; instalimet e kripëzimit; njësitë e kripëzimit; impiante të 

kripëzimit të ujit; akumulatorët e nxehtësisë; shkëmbyesit e nxehtësisë, të ndryshëm nga 

pjesët e makinave; shkëmbyesit e nxehtësisë për përpunimin kimik; aparate për ngrohje; 

aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta; kaldaja për ngrohje; 

instalimet e ngrohjes; rigjenerues të nxehtësisë; aparate për ajër të nxehtë; pajisje shtesë 

rregulluese për aparatet dhe tubat e ujit ose gazit; pajisje sigurie për aparatet dhe tubat e ujit 

ose gazit; kaldaja me avull, të ndryshme nga pjesët e makinave; instalime për gjenerimin e 

avullit; aparate për filtrimin e ujit; instalimet e pastrimit të ujit; aparate dhe makina për 

pastrimin e ujit; instalimet e furnizimit me ujë  

17  ''Paketimi, ndalimi dhe izolimi i materialeve; izolatorë; izolatorë (energji elektrike, 

nxehtësi, zë); izolatorë elektrikë; materiale izoluese elektrike; dielektrikë [izolatorë]; 

materiale izoluese; pëlhura izoluese; substanca për izolimin e ndërtesave kundër 

lagështirës; tekstil me fije qelqi për izolim; kompozime për të parandaluar rrezatimin e 

nxehtësisë; materiale izoluese të zërit; struktura thithëse të zërit jo prej metali për ndërtesat; 

materiale izoluese të ndërtesave; materiale izoluese për ndërtimin; xham shkumë për 

përdorim si material izolues; materiale izoluese të shkumës për përdorim në ndërtim dhe 

konstruktim; materiale izoluese me fije qelqi për përdorim në ndërtim; shkumë izoluese për 

përdorim në ndërtim dhe konstruktim; materiale izoluese të bëra me shkumë polietileni; 

materiale izoluese të bëra nga shkuma poliuretani; shkumë poliuretani me densitet të ulët 

për izolim; shkumë poliuretani me densitet të ulët për paketim; artikuj dhe materiale për 

izolim dhe barrierë; vula, ngjitëse dhe mbushëse; artikuj prej gome për qëllime izolimi; 

artikuj të bërë prej gome sintetike për qëllime izolimi; breza izolues; materiale izoluese 

akustike; materiale izoluese për ndërtim; materiale izoluese termike; materiale izoluese për 

avionët; paketime të papërshkueshme nga uji; heqja e motit; kompozime që heqin motin; 
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lagështirë jo metalike për ndërtesat; heqja e motit për përdorim në automobila; heqja e 

motit për përdorim në shtëpi; heqja e motit, jo prej metali, për ndërtesat; tuba fleksibël, tuba 

dhe tuba, jo prej metali; fijet e materialeve plastike, të ndryshme nga ato për përdorim 

tekstili; tuba fleksibël, jo prej metali; rrëshira artificiale në formën e tubave për përdorim në 

prodhim [produkte gjysëm të gatshme]; tuba prej plastike; tuba prej gome; tuba ajri, jo prej 

metali; çamçakëz, i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar; substanca plastike, gjysmë të 

përpunuara; rrëshira sintetike, gjysmë të përpunuara; acetat celuloze, gjysmë të përpunuara; 

rrëshira termoplastike të përforcuara me fibra natyrale [produkte gjysëm të gatshme]; 

rrëshira artificiale në formë të ekstruduar për përdorim në prodhim; rrëshira artificiale në 

formë të ekstruduar për përdorim të përgjithshëm industrial; rrëshira artificiale në formën e 

shufrave për përdorim në prodhim [produkte gjysëm të gatshme]; rrëshira artificiale në 

formën e blloqeve për përdorim në prodhim [produkte gjysëm të gatshme]; polimere 

elastomerike në formën e blloqeve për përdorim në prodhim; polimere elastomerike në 

formën e fletëve për përdorim në prodhim; plastika të ekstruduara në formën e shufrave për 

përdorim në prodhim; plastika të ekstruduara në formën e blloqeve për përdorim në 

prodhim; plastika të ekstruduara në formën e peletit për përdorim në prodhim; plastika të 

ekstruduara në formën e shufrave për përdorim në prodhim; plastika të ekstruduara në 

formën e çarçafëve për përdorim në prodhim; plastika të ekstruduara në formën e tubave 

për përdorim në prodhim; plastika dhe rrëshira në formë të ekstruduar për përdorim në 

prodhim; plastika në formë të ekstruduar për përdorim në prodhimin e mëtejshëm; plastika 

në formë të ekstruduar për përdorim në prodhim; rrëshira polimer termoplastike gjysmë të 

përpunuara për përdorim në prodhim; rrëshira elastomerike termoplastike në formë peleti 

për përdorim në prodhim; materiale filtruese [shkume gjysmë të përpunuara ose filma 

plastike]; artikuj dhe materiale të qëndrueshme ndaj zjarrit dhe parandaluese ndaj zjarrit të 

bëra prej gome; kllapa ndarës të bëra prej gome; tamponët prej gome që thithin goditjet; 

materiale thithëse dhe paketimi, amortizues dridhjesh“.  

19  Materiale ndërtimi, jo prej metali; panele ndërtimi, jo prej metali; veshje, jo prej metali, 

për ndërtim; kornizë, jo prej metali, për ndërtim; materiale përforcuese, jo prej metali, për 

ndërtim; materiale ndërtimi prej plastike; materiale ndërtimi, jo prej metali; struktura dhe 

ndërtesa të transportueshme, jo prej metali; elemente strukturore jo metalike për përdorim 

në ndërtesa; përbërës të parafabrikuar të ndërtimit, jo prej metali; kornizë jo metalike për 

ndërtimin; profile jo metalike për ndërtimin e ndërtesave; plastika të zgjeruara për përdorim 

në ndërtim; xhami izolues për ndërtimin; dritare, jo prej metali; kornizat e dritareve, jo prej 

metali; dritare me kasë, jo prej metali; dritare vinyl; kornizat e dritareve prej plastike; 

xhamat e dritareve për ndërtim; bllokime të dritareve, jo prej metali; rrethues të dritareve, jo 

prej metali; korniza dritaresh jo metalike; xhamat e dritareve jo metalike; dritare jo 

metalike; xhamat e dritareve për ndërtesat; brezat e dritareve prej plastike; dyer jo metalike; 

njësitë e dyerve, jo prej metali; dërrasa dhe panele rezistente ndaj ujit, jo prej metali, për 

ndërtim; panele me shumë shtresa plastike për përdorim në ndërtesa; veshje, jo prej metali, 

për ndërtim; fasha, jo prej metali; frontet e ndërtimit, jo prej metali; fasadat e materialeve jo 

metalike; përbërës të konstruksionit të fasadës nga materiale jo metalike; elemente të 

fasadës së ndërtesave jo metalike; elemente fasade të materialeve jo metalike; fasadat e 

dritareve, jo prej metali; tavane, jo prej metali; mbulim, jo prej metali; mbulesa çati, jo prej 

metali; veshje muri, jo prej metali, për ndërtim; veshje muri, jo prej metali, për ndërtim; 

panele muri, jo prej metali; dërrasa muri, jo prej metali; pllaka muri plastike; panele me 

xham me kornizë jo metalike për ndërtim; elemente lustrimi të bëra prej qelqi; veshje, jo 
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prej metali, për ndërtim; nyje zgjerimi, jo prej metali, për mure; tuba të ngurtë, jo prej 

metali, për ndërtim; xhami i dritares, i ndryshëm nga xhami i dritares së automjetit; xhami i 

dritares për ndërtim; xhami ndertimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1317 

(220) 14/09/2021 

(731) Technoform Caprano + Brunnhofer 

GmbH Friedrichsplatz 8 34117 Kassel, 

GERMANY, DE 

(591) E kaltër 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  “Metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre; Materiale ndërtimi prej metali; materiale 

ndërtimi prej metali; materiale përforcuese prej metali për ndërtim; materiale metalike për 

ndërtim; dritare prej metali; dritare alumini; lidhjet metalike për prodhim të mëtejshëm; 

metale të zakonshme, të papunuara dhe gjysmë të përpunuara, për përdorim në prodhimin e 

mëtejshëm; derdhje kasting, fletë metalike, pluhur dhe artikuj gjysëm të gatshëm të 

mbështjellë, të tërhequr ose të ekstruduar prej alumini ose aliazheve të tij; artikuj gjysmë të 

gatshëm të mbështjellë, të mbështjellë, të petëzuar, të mbështjellë, të ekstruduar prej bakri 

ose lidhjeve të tij; artikuj gjysmë të gatshëm të plumbit, të mbështjellë, të petëzuar, të 

mbështjellë, të ekstruduar ose lidhjeve të tij; artikuj gjysëm të gatshëm të mbështjellë, të 

mbështjellë, të tërhequr ose të ekstruduar prej nikeli ose lidhjeve të tij; derdhje kasting, fletë 

metalike, pluhur dhe artikuj gjysëm të gatshëm të mbështjellë, të tërhequr ose të ekstruduar 

prej kallaji ose lidhjeve të tij; ndërtesa ose struktura të transportueshme prej metali; dyert 

prej metali; panele me xham të dyfishtë prej metali që përfshijnë xhami izolues”.  

11  “Aparatet për ndriçimin, ngrohjen, prodhimin e avullit, gatimin, ftohjen, tharjen, 

ventilimin, furnizimin me ujë dhe qëllimet sanitare; kondicionerë për automjete; aparate për 

ajër të kondicionuar; instalimet e kondicionimit të ajrit; aparate për ftohjen e ajrit; 

instalimet e filtrimit të ajrit; aparate dhe makina për pastrimin e ajrit; nxehës të ajrit; tuba 

kazani [tuba] për instalimet e ngrohjes; pajisje dhe instalime ftohëse; instalime dhe makina 

ftohëse; instalime ftohëse për ujë; instalime ftohëse për lëngje; avullues; ventilatorë [me 

ajër të kondicionuar]; ventilatorë [pjesë të instalimeve të ajrit të kondicionuar]; filtra për 

ajër të kondicionuar; kondensatorët e gazit, të ndryshëm nga pjesët e makinave; impiante të 

kripëzimit; aparate për kripëzim; instalimet e kripëzimit; njësitë e kripëzimit; impiante të 

kripëzimit të ujit; akumulatorët e nxehtësisë; shkëmbyesit e nxehtësisë, të ndryshëm nga 

pjesët e makinave; shkëmbyesit e nxehtësisë për përpunimin kimik; aparate për ngrohje; 

aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta; kaldaja për ngrohje; 

instalimet e ngrohjes; rigjenerues të nxehtësisë; aparate për ajër të nxehtë; pajisje shtesë 

rregulluese për aparatet dhe tubat e ujit ose gazit; pajisje sigurie për aparatet dhe tubat e ujit 

ose gazit; kaldaja me avull, të ndryshme nga pjesët e makinave; instalime për gjenerimin e 

avullit; aparate për filtrimin e ujit; instalimet e pastrimit të ujit; aparate dhe makina për 

pastrimin e ujit; instalimet e furnizimit me ujë”.  

17  ''Paketimi, ndalimi dhe izolimi i materialeve; izolatorë; izolatorë (energji elektrike, 



Buletini Zyrtar Nr. 103 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

117 

 

nxehtësi, zë); izolatorë elektrikë; materiale izoluese elektrike; dielektrikë [izolatorë]; 

materiale izoluese; pëlhura izoluese; substanca për izolimin e ndërtesave kundër 

lagështirës; tekstil me fije qelqi për izolim; kompozime për të parandaluar rrezatimin e 

nxehtësisë; materiale izoluese të zërit; struktura thithëse të zërit jo prej metali për ndërtesat; 

materiale izoluese të ndërtesave; materiale izoluese për ndërtimin; xham shkumë për 

përdorim si material izolues; materiale izoluese të shkumës për përdorim në ndërtim dhe 

konstruktim; materiale izoluese me fije qelqi për përdorim në ndërtim; shkumë izoluese për 

përdorim në ndërtim dhe konstruktim; materiale izoluese të bëra me shkumë polietileni; 

materiale izoluese të bëra nga shkuma poliuretani; shkumë poliuretani me densitet të ulët 

për izolim; shkumë poliuretani me densitet të ulët për paketim; artikuj dhe materiale për 

izolim dhe barrierë; vula, ngjitëse dhe mbushëse; artikuj prej gome për qëllime izolimi; 

artikuj të bërë prej gome sintetike për qëllime izolimi; breza izolues; materiale izoluese 

akustike; materiale izoluese për ndërtim; materiale izoluese termike; materiale izoluese për 

avionët; paketime të papërshkueshme nga uji; heqja e motit; kompozime që heqin motin; 

lagështirë jo metalike për ndërtesat; heqja e motit për përdorim në automobila; heqja e 

motit për përdorim në shtëpi; heqja e motit, jo prej metali, për ndërtesat; tuba fleksibël, tuba 

dhe tuba, jo prej metali; fijet e materialeve plastike, të ndryshme nga ato për përdorim 

tekstili; tuba fleksibël, jo prej metali; rrëshira artificiale në formën e tubave për përdorim në 

prodhim [produkte gjysëm të gatshme]; tuba prej plastike; tuba prej gome; tuba ajri, jo prej 

metali; çamçakëz, i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar; substanca plastike, gjysmë të 

përpunuara; rrëshira sintetike, gjysmë të përpunuara; acetat celuloze, gjysmë të përpunuara; 

rrëshira termoplastike të përforcuara me fibra natyrale [produkte gjysëm të gatshme]; 

rrëshira artificiale në formë të ekstruduar për përdorim në prodhim; rrëshira artificiale në 

formë të ekstruduar për përdorim të përgjithshëm industrial; rrëshira artificiale në formën e 

shufrave për përdorim në prodhim [produkte gjysëm të gatshme]; rrëshira artificiale në 

formën e blloqeve për përdorim në prodhim [produkte gjysëm të gatshme]; polimere 

elastomerike në formën e blloqeve për përdorim në prodhim; polimere elastomerike në 

formën e fletëve për përdorim në prodhim; plastika të ekstruduara në formën e shufrave për 

përdorim në prodhim; plastika të ekstruduara në formën e blloqeve për përdorim në 

prodhim; plastika të ekstruduara në formën e peletit për përdorim në prodhim; plastika të 

ekstruduara në formën e shufrave për përdorim në prodhim; plastika të ekstruduara në 

formën e çarçafëve për përdorim në prodhim; plastika të ekstruduara në formën e tubave 

për përdorim në prodhim; plastika dhe rrëshira në formë të ekstruduar për përdorim në 

prodhim; plastika në formë të ekstruduar për përdorim në prodhimin e mëtejshëm; plastika 

në formë të ekstruduar për përdorim në prodhim; rrëshira polimer termoplastike gjysmë të 

përpunuara për përdorim në prodhim; rrëshira elastomerike termoplastike në formë peleti 

për përdorim në prodhim; materiale filtruese [shkume gjysmë të përpunuara ose filma 

plastike]; artikuj dhe materiale të qëndrueshme ndaj zjarrit dhe parandaluese ndaj zjarrit të 

bëra prej gome; kllapa ndarës të bëra prej gome; tamponët prej gome që thithin goditjet; 

materiale thithëse dhe paketimi, amortizues dridhjesh“.  

19  Materiale ndërtimi, jo prej metali; panele ndërtimi, jo prej metali; veshje, jo prej metali, 

për ndërtim; kornizë, jo prej metali, për ndërtim; materiale përforcuese, jo prej metali, për 

ndërtim; materiale ndërtimi prej plastike; materiale ndërtimi, jo prej metali; struktura dhe 

ndërtesa të transportueshme, jo prej metali; elemente strukturore jo metalike për përdorim 

në ndërtesa; përbërës të parafabrikuar të ndërtimit, jo prej metali; kornizë jo metalike për 

ndërtimin; profile jo metalike për ndërtimin e ndërtesave; plastika të zgjeruara për përdorim 
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në ndërtim; xhami izolues për ndërtimin; dritare, jo prej metali; kornizat e dritareve, jo prej 

metali; dritare me kasë, jo prej metali; dritare vinyl; kornizat e dritareve prej plastike; 

xhamat e dritareve për ndërtim; bllokime të dritareve, jo prej metali; rrethues të dritareve, jo 

prej metali; korniza dritaresh jo metalike; xhamat e dritareve jo metalike; dritare jo 

metalike; xhamat e dritareve për ndërtesat; brezat e dritareve prej plastike; dyer jo metalike; 

njësitë e dyerve, jo prej metali; dërrasa dhe panele rezistente ndaj ujit, jo prej metali, për 

ndërtim; panele me shumë shtresa plastike për përdorim në ndërtesa; veshje, jo prej metali, 

për ndërtim; fasha, jo prej metali; frontet e ndërtimit, jo prej metali; fasadat e materialeve jo 

metalike; përbërës të konstruksionit të fasadës nga materiale jo metalike; elemente të 

fasadës së ndërtesave jo metalike; elemente fasade të materialeve jo metalike; fasadat e 

dritareve, jo prej metali; tavane, jo prej metali; mbulim, jo prej metali; mbulesa çati, jo prej 

metali; veshje muri, jo prej metali, për ndërtim; veshje muri, jo prej metali, për ndërtim; 

panele muri, jo prej metali; dërrasa muri, jo prej metali; pllaka muri plastike; panele me 

xham me kornizë jo metalike për ndërtim; elemente lustrimi të bëra prej qelqi; veshje, jo 

prej metali, për ndërtim; nyje zgjerimi, jo prej metali, për mure; tuba të ngurtë, jo prej 

metali, për ndërtim; xhami i dritares, i ndryshëm nga xhami i dritares së automjetit; xhami i 

dritares për ndërtim; xhami ndertimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1318 

(220) 14/09/2021 

(731) BSB OutleT-London SH.P.K. 

Podujevë, Rr.Skenderbeu Nr.280, KS 

(740)  Nazmi Bytyqi Fushë Kosovë 

 

 
 

(540)  BSB OutleT-London  

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit 

bashkë, për dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga 

këto materiale, lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave 

dhe çadrave të diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, 

veshmbathjeve, mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë 

këto mallra, këto shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, nëpërmjet mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1319 

(220) 14/09/2021 

(731) BSB OutleT-London SH.P.K. 

Podujevë, Rr.Skenderbeu Nr.280, KS 

(591) E zezë, e kuqe, e bardhë. 

(740)  Nazmi Bytyqi Fushë Kosovë 

 

 

(540)   
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(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit 

bashkë, për dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga 

këto materiale, lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave 

dhe çadrave të diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, 

veshmbathjeve, mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë 

këto mallra, këto shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, nëpërmjet mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1320 

(220) 15/09/2021 

(731) Hyla Pllana “Hyla Pllana” B.I 

rr.Qamil Braha, hyrja 5, Prishtinë, KS 

(591) E kaftë, bardhë dhe e kuqe 

(740)  Agron SELIMAJ Avokat 

“SELIMAJ Legal Consulting” SH.P.K 

rr. Garibaldi, hyrja 3, kati 2, nr.7/1, 

Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, kafe artificiale, pije çokolate, produkte për 

përpunimin e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike, miell dhe produkte nga drithërat, drithëra 

dhe produkte nga kokrra e tërësishme, brumëra, peta dhe produkte nga petët, pica dhe 

produkte nga picat, bukë, sandviçë te hapur, sandviçë, pjekurinë dhe ëmbëlsira, ëmbëlsira 

dhe produkte ëmbëlsirash, çokolata dhe produkte nga çokolatat, dekorues nga çokolata dhe 

sheqeri posaçërisht për dekorimin e desertëve ose kuleçve te ëmbël, përzierje për pjekje , 

përzierje për pjekjen e ëmbëlsirave, përzierje për bukë, brumë gjysmë i gatuar, brumë për 

kuleç, përzierje te përgatitura për brumë, akull për ushqim, puding, puding ne formë 

pluhuri, preparate për punimin e produkteve te ëmbla - pastiçerive, desertë te përgatitura; 

mjaltë, shurup sheqeri, tharëm, pluhur për pjekurinë, nisheste për ushqim, krip; senf, 
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majonez, keçap-salcë domatesh, uthull, lyrëse (mëlmesa), salca për sallata; mëlmesa, 

ekstrakte mëlmesës, bimë te thara, aroma për ushqim, mëlmesa –erëza për pjekje, aroma 

për ëmbëlsira, esenca për pjekje, nisheste për ushqim, nisheste patatesh, nisheste misri, 

mjete lidhëse për lyerje-salca, pluhur për salca, mjete për trashjen dhe për zierjen e 

zarzavateve, preparate për formësimin e shllagut, torte te ngrira (lustrim), lyrje çokolate, 

lustrime për kuleç te ëmbël, sheqer për mbulimin e sipërfaqeve te ëmbëlsirave,  thërrmija 

çokolate për pjekje, vanilja dhe sheqer vanilje, vanilja kokërr, ushqime te përgatitura për 

shërbim te cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithit, brumëra, peta, oriz, bukë, 

pjekurinë dhe/ose produkte ëmbëlsirash, ushqim i ngrirë i cili kryesisht përbehet nga 

drithërat, brumërat, petat, orizi, buka, produktet e bukëpjekësit dhe/ose produkte 

ëmbëlsirash, ushqim dietal e cila përbehet kryesisht nga drithërat, brumi, petat, orizi, buka, 

pjekurinë dhe/ose produktet e ëmbëlsirave  

35  Shërbimet e porositjes online dhe shërbimet e blerjes nga shtëpia, shitje me shumicë 

dhe me pakicë ne dyqan dhe nëpërmjet internetit apo programeve televizive te produkteve 

ushqimore, fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara, kafes, çaji, 

kakaos, sheqerit, orizit, mielli dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, 

akullore, qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit, shërbime të 

reklamimit, krijimin e emrave për qëllime reklamimi, shërbimet e studimit të tregut nga 

fusha e produkteve ushqimore, këshilla të biznesit dhe shërbimet e informacionit, shërbime 

hulumtuese për biznes te gastronomisë; informacione të biznesit dhe tregtare, këshilla në 

lidhje me franchising, këshilla dhe konsultime në lidhje me marketingun, menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1321 

(220) 15/09/2021 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac , 

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, 

Serbi, RS 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)  Plazma Plus 

 

 
     

 

(511) 30  Produkte drithërash, ëmbëlsira, përkatësisht biskota.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1322 

(220) 15/09/2021 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac , 

Đjure Đjakovića bb 12000 Požarevac, Serbi, 

RS 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 
 

(540)  Plazma Kocka 
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(511) 30  Biskota. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1323 

(220) 15/09/2021 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac Đjure 

Đjakovića bb, 12000 Požarevac, Serbi, , RS 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)  Plazma Stiksi 

 

 
     

 

(511) 30  Biskota, torte, biskota, ëmbëlsira, çokollatë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1324 

(220) 15/09/2021 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac , 

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, 

Serbia, RS 

(591) Ngjyrë e kuqe, kafe e hapur dhe e 

mbyllur,  e bardhë, e kaltër dhe e zezë.  

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Produkte drithërash, ëmbëlsira, përkatësisht biskota  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1325 

(220) 15/09/2021 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac , 

Đjure Đjakovića bb 12000 Požarevac, 

Serbia, RS 

(591) Ngjyrë e kuqe, kafe e hapur dhe e 

mbyllur,  e bardhë, e kaltër dhe e zezë.  

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Produkte drithërash, ëmbëlsira, përkatësisht biskota.   
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(210) KS/M/ 2021/1326 

(220) 15/09/2021 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac , 

Đjure Đjakovića bb 12000 Požarevac, 

Serbia, RS 

(591) Ngjyrë e kuqe, vjollcë, kafe e hapur 

dhe e mbyllur,  e bardhë, e gjelbër, 

portokalli dhe e zezë.  

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Biskota.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1327 

(220) 15/09/2021 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac, 

Đjure Đjakovića bb 12000 Požarevac, 

Serbia, RS 

(591) Ngjyrë e kuqe, vjollcë, kafe e hapur 

dhe e mbyllur dhe e bardhë. 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Biskota, torte, biskota, ëmbëlsira, çokollatë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1328 

(220) 15/09/2021 

(731) “DELTA PHARMA-AL” Sh.p.k. 

Tiranë Kashar MEZEZ, Autostrada Tirane-

Durrës km.3, AL 

(591) Ngjyre e gjelbër, e kaltër  dhe e 

bardhë.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime shitjeje me shumicë dhe pakicë të produkteve si: aparatura dhe 

materiale dentare, produkte mjekësore dhe farmaceutike, ilaçe, produkte kozmetike, 
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preparate sanitare për qëllime mjekësore, ushqime dietike dhe substanca të përshtatshme 

për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqime për foshnja, dieta plotësuese për njerëzit dhe 

kafshët; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; marketing; 

demonstrimi i mallrave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1329 

(220) 15/09/2021 

(731) “DELTA PHARMA-AL” Sh.p.k. 

Tiranë Kashar MEZEZ, Autostrada Tirane-

Durrës km.3, AL 

(591) Ngjyre e kaltër. 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

mjekësore; ushqime dietetike dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor dhe 

veterinar; ushqim për bebe; suplemente dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplaste; 

materiale për fashim; materiale për mbushjen e dhëmbëve; dyll dentar; dezinfektantë; 

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide; herbicide.  

35  Shërbime të reklamimit; shërbime të menaxhimit, organizimit dhe administrimit të 

biznesit; funksione zyre; shërbime të shitjes me shumicë për preparate farmaceutike, 

veterinare dhe sanitare dhe pajisje mjekësore; shërbime të shitjes me pakicë për preparate 

farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe pajisje mjekësore; shërbime të prezanimit të 

mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të 

marketingut; shërbime të agjensive import-eksport; shërbime të demonstrimit të mallrave; 

shërbime të ofrimit të informacionit tregtar dhe këshillimit për konsumatorët në 

përzgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të ofrimit të informacionit të biznesit; 

shërbime të asistencës për menaxhimin e biznesit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1330 

(220) 16/09/2021 

(731) KEY INGREDIENTS GIDA 

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

Küçükbakkalköy Mah., Defne Sokak, Flora 

Residance, No:1/365, Ataşehir  

İstanbul, TR 

(591) E zezë 

(740)  Arben AVDIU “ANA” sh.p.k. 

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   
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(511) 32  Pije energjike; Pije energjike që përmbajnë kafeinë; Pije energjike (jo për qëllime 

mjekësore).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1332 

(220) 16/09/2021 

(731) ZIPPY- COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO, S.A. Rua João 

Mendonça, 529, Matosinhos, 

4464-503 SENHORA DA HORA 

PORTUGAL, PT 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  ZY 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, këpucë dhe mbulesa për kokë; shami qafe; përparëse; rroba banjosh; 

përparëse nga plastika për foshnje; aski; dorëza; shalla; ndërresa të brendshme; pizhame; 

veshje të brendshme trikotazhi; shirita koke (veshje); veshje, këpucë dhe mbulesa koke për 

foshnje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1333 

(220) 16/09/2021 

(731) ZIPPY- COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO, S.A. 

Rua João Mendonça, 529, Matosinhos, 

4464-503 SENHORA DA HORA 

PORTUGAL, PT 

(740)   SDP Kosovo LLC - Nora Makolli 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  ZIPPY 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamime, shpërndarje të reklamimeve përmes gjitha mënyrave dhe shpërndarje 

të materialit reklamues në natyrën e prospekteve, pamfletave dhe materialeve të shtypura, 
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menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione të zyrës, bashkimin e një mori mallrash 

për të mirën e tjerëve (duke mos përfshirë transportin e tyre), duke ju mundësuar 

konsumatorëve që në mënyrë të përshtatshme të shohin dhe blejnë ato mallra; shërbime të 

tilla mund të ofrohen përmes dyqaneve të shitjes me pakicë dhe dyqaneve të shitjes me 

shumicë dhe përmes rrjetit kompjuterik global (internetit) ose përmes porosive të postës e 

që përfshijnë veshje, këpucë, mbulesa për kokë, artikuj për gjimnastikë dhe sporte, lodra, 

lojra, artikuj parfumerish, mobilje dhe produkte tekstili për foshnje dhe fëmijë, artikuj tjerë 

për foshnje dhe fëmijë duke përfshirë karroca për foshnje, biçikleta dhe aksesorë për to, 

ulëse sigurie dhe karriga të fëmijëve për vetura, karroca shëtitëse, karriga që shtrihen, 

krevatë, dyshekë, kosh për lojra, rrethore për ecje, shporta që përmbajnë artikuj të higjienës 

personale dhe djepë të thurur për foshnje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1335 

(220) 16/09/2021 

(731) Allied Beverages Adriatic d.o.o. 

Batajnicki drum 18 11080 Zemun 

Belgrade, Serbia, RS 

(591) Gjelbër, Bardhë dhe Kaltër  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1336 

(220) 16/09/2021 

(731) Allied Beverages Adriatic d.o.o. 

Batajnicki drum 18 11080 Zemun 

Belgrade, Serbia, RS 

(591) Bardhë, Kaltër dhe rozë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  
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(210) KS/M/ 2021/1337 

(220) 16/09/2021 

(731) N.SH. " NB Consulting " 

Vushtrri, Rr. Basri Beqiri, Nr. 46, 

R.Kosove, KS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; shërbime promovimi; shërbime personeli dhe rekrutimi; shërbime 

kontabiliteti dhe auditimi; konsulta taksash, përgatitje taksash, llogaritje, auditim i biznesit 

dhe shërbime konsultative biznesi; shërbime reklamimi të dhëna nëpërmjet internetit; 

shërbime të menaxhimit të bisnesit; administrim bisnesi; shërbime këshillsh për bisnese, 

konsulta dhe informim; furnizim me informata të bisnesit; funksione zyrash; hulumtim 

opinioni; hulumtim tregu; shërbime të hulumtimit të bisnesit dhe marketingut; sondazh 

bisnesi lidhur me shërbimet financiare; sondazh tregu; analiza të sondazhit të tregut; 

procesuim i të dhënave; përgatitje e prezantimit për biznes, për qëllime komerciale dhe 

tregu; konsulta lidhur me menaxhimin e bisnesit; asistecë në menaxhimin e bisnesit; 

shërbime këshilluese për transakcione biznesi; shërbime të modelimit të bisnesit; shërbime 

të restrukuimit të bisensit; shërbime personeli; konsulta për menaxhimin e personelit; 

sistematizim i informatave në bazën e të dhënave të kompjuterit; menaxhim i 

kompjuterizuar i skedave; përfshirë të gjitha shërbimet e mësipërme të dhëna në mënyrë 

elektronke ose on-line nga baza e të dhënave të kompjuterit ose nëpërmjet internetit; 

shërbime informimi, këshillimi dhe konsulencave lidhur me shërbimet e lartëpërmendura.  

36  Qështje financiare; menaxhim finansash, asistencë, këshillim, konsulecë, informacion 

dhe shërbime hulumtimi; shërbime këshillash për taksat; shërbime konsultash për taksat 

dhe doganat; shërbime logaritjesh të taksave; shërbime këshilash për performanca tatimore; 

shërbime këshilluese financiare ndërkufitare; shërbime menaxhimi të zinxhirit furnizues të 

taksave efektive dhe transferit të çmimeve; shërbime falimentimi; shërbime investimi; 

shërbime vlerësimi; shërbime të financave korporative; konsulta të shërbimeve korporative; 

vlerësim të aseteve të korporatave; vlerësim financiar të patundshmërisë dhe pronës 

personale; konsulta sigurimi, mbështetje të regullimit të sigurimeve dhe shërbime 

këshilluese; agjenci të menaxhimit të patundshmërisë dhe agjenci patundshmërie; çëshje 

monetare; çështje të patundshmërive; shërbime lidhur me patundshmëritë, përfshirë 

vlerësimin e patundshmërisë; sigurime; ofrim i informatave financiare; shërbime 

këshilluese të investimeve kapitale; shërbime kapitalizimi;  përfshirë të gjitha shërbimet e 

lartëpërmendura të dhëna në mënyrë elektronke ose on-line nga baza e të dhënave të 

kompjuterit ose nëpërmjet internetit; analiza financiare; likuidim (financiar); sponzorim 

financiar; kujdestari; vlerësim financiar (sigurimi, bankar, patundshmërisë); shërbime të 

likudimit të biznesit (finaciar); shërbime financiare lidhur me çështje monetare; shërbime 
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informimi, këshillimi dhe konsulencave lidhur me shërbimet e lartëpërmendura.     

41  Arsimim; sigurim i trajnimeve; informata për arsim; arsimim dhe mësim në lëmin e 

bankierisë; shërbime klubi (zbavitje ose arsimim); sgurim on-line i publikimeve 

elkektronike, jo të shkrkueshme; publikim i librave; produksion i shfaqjeve (zbavitjeve); 

publikim i teksteve, të ndryshëm nga tekstet publicitare; rregullim dhe drejtim të 

kolumneve, konferecave, kongreseve, seminareve, simpoziumeve; organizim i ekspozitave 

për qëllime edukative ose kulturore; organizim dhe udhëheqje e shfaqjeve kulturore dhe 

artistike; organizim i shfaqjeve (shërbime impresive); redaktim i fjalimeve dhe imazheve; 

udhëheqje puntorive dhe seminareve. 

     
 
 

(210) KS/M/ 2021/1338 

(220) 16/09/2021 

(731) Leugzim Bunjaku Fshati Velekincë, 

Rruga Qeshmja, Gjilan, KS 

(591) Ngjyrë rozë, ngjyrë e gjelbërt e errët, 

ngjyrë e gjelbert e hapur 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 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; shërbime zyre, shitje me shumic 

dhe pakic dhe on-line të çajit të zi dhe çajrave nga frutat dhe perimet. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1339 

(220) 16/09/2021 

(731) CPS Technology holdings LLC 

250 Vesey Street, 15th Floor 10281 New 

York, US 

(591) E kuqe e zezë, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Bateri; karikues për bateri. 
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(210) KS/M/ 2021/1341 

(220) 17/09/2021 

(731) “KATRE” SH.P.K 

Sheshi Shadërvan, nr.15, Prizren,, KS 

(591)  E zezë, e bardhë 

(740)  Korab Rexhepi Invicta LLC Nëna 

Terezë 30 D, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë jo mjekësore dhe preparate higjienike; zbardhues dhëmbësh jo 

mjekësor; parfumeri, vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për 

përdorim në lavanderi; preparate pastrimi, lustrimi, preparate pastrami gërryese. 

14  Metalet e çmuara dhe aliazhete tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; 

instrumente horologjike dhe kronometrike.  

24  Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiake; perde prej tekstili ose plastike. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1342 

(220) 17/09/2021 

(731) IMK – Industria Metalike e Kosovës 

sh.p.k Rr. Driton Islami p.n. 70000 Ferizaj, 

KS 

(591) Hiri dhe kaltërt e qelët 

(740)  Rrustem Pacolli , IMK – Industria 

Metalike e Kosovës sh.p.k. Rr. Driton Islami 

p.n. 70000 Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojra, llaqe, llaqe;ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të 

drurit;ngjyrues, ngjyra;bojëra për shtypje, shënjim dhe gdhendje;rrëshira natyrore të 

papërpunuara;metalet në petë dhe formë pluhuri për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje 

dhe art.  

6  Metalet e zakonshëm dhe lidhjet e tyre, xehet;materiale metalike për ndërtim dhe 

konstruktim;ndërtesa të transportueshme prej metali;kabllo dhe tela joelektrik prej metali të 

zakonshëm;sende të vogla të pajisjeve metalike;kontejnerë metalikë për ruajtje ose 

transport;kasaforta.  

 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 103 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

129 

 

 
 

(210) KS/M/ 2021/1343 

(220) 17/09/2021 

(731) Fehim Krasniqi Rruga Vëllezerit Feka 

pn,Gojbulë  Vushtrri, KS 

(591) Portokalltë, verdhë, hirtë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Mobilet, paqyrat, kornizat; Produktet (që nuk janë përfshire ne klasat tjera) prej 

drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave te shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit te balenës, 

guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve te te gjitha këtyre materialeve, 

ose prej plastike   

35  Reklamim, shitje me shumice dhe pakice  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1344 

(220) 20/09/2021 

(731) Whimsical Holding Limited 

Eirinis, 119 3041 Limassol, Cyprus, CY 

(591) Kaltër dhe Bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 42  Kërkime në fushën e mjekësisë dhe farmakologjisë; Konsulencë biokimie; 

Shërbimet laboratorike analitike; Hartimi dhe zhvillimi i teknologjisë mjekësore; 

Hulumtimi i barnave farmaceutike; Kryerja e provave klinike për produktet farmaceutike; 

Testimi i toksicitetit për qëllime kërkimore; Hulumtime biologjike; Shërbimet e kërkimit 

dhe zhvillimit në fushën e bakteriologjisë; Shërbimet për zhvillimin e metodave të testimit; 

Kërkimet shkencore në lidhje me bakteriologjinë; Hetimet shkencore për qëllime 

mjekësore; Sigurimi i informacionit dhe të dhënave në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin 

mjekësor dhe veterinar; Shërbimet e kërkimit biomjekësor; Hartimi dhe zhvillimi i 

programeve kompjuterike për përdorim me teknologjinë mjekësore; Hulumtim në lëndën 

farmaceutike; Sigurimi i informacionit shkencor; Zhvillimi i preparateve farmaceutike dhe 

ilaçeve; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e imunologjisë; Përgatitja e 

mostrave imunohistologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Projektimi dhe zhvillimi i 

aparateve diagnostikuese mjekësore; Kërkimi dhe zhvillimi biokimik; Kërkimi dhe 

zhvillimi i produkteve; Kryerja e provave klinike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në 
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fushën e citologjisë; Sigurimi i informacionit shkencor në fushën e çrregullimeve 

mjekësore dhe trajtimit të tyre; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor; 

Kërkime shkencore për qëllime mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Kërkime 

laboratorike në fushën e shprehjes së gjeneve; Zhvillimi i teknologjisë së re për të tjerët; 

Shërbimet laboratorike në lidhje me prodhimin e antitrupave monoklonalë; Përgatitja e 

mostrave biologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Kërkime shkencore në fushën e 

mjekësisë sociale; Ofrimi i shërbimeve kërkimore; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në 

fushën e imunohistologjisë; Hulumtimi gjenetik .; Shërbimet kërkimore për ndarjen e 

qelizave; Konsulencë bakteriologjike; Laboratorë mjekësorë; Konsulencë në lidhje me 

kërkimin në fushën e farmakogjenetikës; Sigurimi i informacionit të kërkimit mjekësor dhe 

shkencor në fushën e farmaceutikës dhe provave klinike; Shqyrtimi i ADN -së për qëllime 

kërkimore shkencore; Shërbimet laboratorike të kërkimit mjekësor; Konsulencë në lidhje 

me bioteknologjinë; Shërbimet shkencore; Hulumtimi i qelizave burimore; Testimi i ilaçeve 

farmaceutike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e antitrupave; Shërbimet e 

projektimit; Kërkime biologjike, kërkime klinike dhe kërkime mjekësore; Analiza e indeve 

njerëzore për kërkime mjekësore; Shërbimet e kërkimit mjekësor dhe farmakologjik; 

Programim kompjuterik në fushën e mjekësisë; Hulumtimi dhe zhvillimi në fushën e 

preparateve diagnostikuese; Hulumtime në lidhje me ilaçet; Kërkime shkencore për qëllime 

mjekësore; Kërkime në fushën e farmakogjenetikës; Shërbimet kërkimore të biokimisë; 

Konsulencë në fushën e kërkimit shkencor; Kërkimi dhe analiza kimike; Hulumtime në 

lidhje me farmaceutikën; Informacion për shërbimet teknologjike për industritë 

farmaceutike dhe të kujdesit shëndetësor; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin 

shkencor në fushat e biokimisë dhe bioteknologjisë; Shërbime kërkimore; Shërbime 

laboratorike mjekësore; Shërbimet këshilluese në lidhje me kërkimin e terapisë së gjeneve; 

Analiza laboratorike në fushën e bakteriologjisë; Kërkimi dhe zhvillimi në fushat 

farmaceutike dhe bioteknologjike; Laboratore kërkimore; Hulumtime në lidhje me 

bioteknologjinë; Kërkime shkencore në fushën e gjenetikës dhe inxhinierisë gjenetike;  

Hulumtime në fushën e terapisë së gjeneve; Hulumtimi dhe testimi bakteriologjik; 

Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin në fushën e terapisë; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me rezultatet e provave klinike për produktet farmaceutike; 

Kërkime në lidhje me shkencat molekulare; shërbimet dhe zhvillimi i kërkimit 

biomjekësor; Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin farmaceutik; Shërbimet e 

analizës së gjakut për qëllime kërkimore shkencore; Kërkime shkencore për qëllime 

mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Konsulencë shkencore.  

44  ARN ose analiza e ADN -së për diagnostikimin dhe prognozën e kancerit; Shërbimet 

këshilluese të farmacisë; Organizimi i trajtimit mjekësor; Planifikimi dhe mbikëqyrja e 

dietës për reduktimin e peshës; Stomatologji; Shërbimet mjekësore, përkatësisht, fekondimi 

in vitro; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor; Konsultime dentare; 

Shërbimet e mamive; Sigurimi i informacionit mjekësor në fushën e geriatrisë; Infermieri 

mjekësore; Shërbimet veterinare; Refleksologji; Sigurimi i informacionit veterinar; 

Këshillim psikologjik; Sigurimi i informacionit në lidhje me udhëzimet dietike dhe 

ushqyese; Konsultime mjekësore; Sigurimi i informacionit në lidhje me stomatologjinë; 

Kujdes mjekësor; Shërbimet për testimin e serumit; Testimi i kolesterolit; Shërbimet e 

konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet biofarmaceutike; Shërbime 

higjienistike dentare; Shërbimet e këshillimit dietik [mjekësor]; Shërbimet mjekësore në 

lidhje me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e qelizave burimore; Shërbimet e klinikës 
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dentare; Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin e kancerit; Shërbimet e 

telemjekësisë; Shërbimet mjekësore për trajtimin e gjendjeve të trupit të njeriut; Sigurimi i 

informacionit mjekësor në sektorin e kujdesit shëndetësor; Shërbime spitalore private; 

Shërbime këshilluese mjekësore; Përgatitja e raporteve në lidhje me çështjet mjekësore; 

Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet farmaceutike; Kryerja e 

diagnozës së sëmundjeve; këshilla ushqyese; Shërbim të rimëkëmbjes; Shërbimet e 

fekondimit in vitro; Shërbime farmaceutike; Shërbimet mjekësore; Shërbimet laboratorike 

mjekësore për analizën e mostrave të marra nga pacientët; Shërbime psikiatrike; Shërbimet 

e analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e pacientëve; Shërbimet spitalore; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me shërbimet e kujdesit infermieror; Shërbime optike; shërbimet e 

kujdesit pas lindjes për gratë; Shërbimet e konsulencës në lidhje me dobësimin; Shqyrtimi 

mjekësor; Këshilla shëndetësore dhe shërbime informacioni; Kujdes paliativ; Konsulencë 

profesionale në lidhje me dietën; Shërbimet për ofrimin e objekteve mjekësore; Shërbimet e 

analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e personave të ofruara nga një laborator 

mjekësor; Shërbimet e konsulencës mjekësore; Shërbime këshilluese në lidhje me dietën; 

shërbimet e pushimit në shtëpi; Shërbime këshilluese dietike; kujdes mjekësor ambulant; 

Shërbimet e farmacisë; Testimi gjenetik për qëllime mjekësore; Konsulencë në fushën e të 

ushqyerit; Shërbimet e kujdesit shëndetësor për njerëzit; Grumbullimi dhe ruajtja e gjakut 

të njeriut; Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet mjekësore; 

Sigurimi i informacionit për pacientët në fushën e administrimit të ilaçeve; Sigurimi i 

informacionit për ushqyerjen me gji; Shërbimet e trajtimit mjekësor; Shërbimet e kujdesit 

shëndetësor të ofruara përmes një rrjeti të ofruesve të kujdesit shëndetësor në bazë të 

kontratës; Testimi mjekësor për qëllime diagnostikimi ose trajtimi; Shërbime me ultratinguj 

për qëllime mjekësore; Shërbimet e ndihmës emergjente në fushën mjekësore; Këshilla në 

lidhje me stomatologjinë; Shërbimet mjekësore për diagnostikimin e gjendjeve të trupit të 

njeriut; Shërbimet e bankës së gjakut të kordonit; Shërbimet e analizave mjekësore në 

lidhje me trajtimin e personave; Udhëzime dietike; Shërbimet e qendrave shëndetësore;  

Shërbimet e informacionit të kujdesit shëndetësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me 

marrjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të njeriut; Shërbimet e mjekëve; Shërbimet 

mjekësore dhe shëndetësore në lidhje me ADN -në, gjenetikën dhe testimin gjenetik; 

Infermieri, mjekësore; Rehabilitimi fizik; Shërbimet e patologjisë; Shërbimet e okulistëve; 

Sigurimi i informacionit farmaceutik; Shërbimet e bankës së gjakut; Shërbimet mjekësore 

dhe shëndetësore; Konsulencë mjekësore për zgjedhjen e karrigeve me rrota të 

përshtatshme, komodave, ngritësve të pavlefshëm, kornizave dhe shtretërve për ecje .; 

Shërbimet e këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet mjekësore në lidhje 

me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të kordonit të kërthizës; Shërbimet 

laboratorike mjekësore për analizën e gjakut mostrat e marra nga pacientët; Shqyrtimi i 

ADN -së për qëllime mjekësore; Shërbimet mjekësore në lidhje me heqjen, trajtimin dhe 

përpunimin e qelizave njerëzore; Shërbimet e psikoterapisë; Shërbimet e testimit mjekësor 

në lidhje me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve; Shërbimet për testimin e gjakut; 

Ekzaminimi mjekësor i individëve; Planifikimi dhe mbikëqyrja e dietës; Shërbimet e 

trajtimit mjekësor të ofruara nga klinikat dhe spitalet; Sigurimi i informacionit në lidhje me 

shtesat dietike dhe ushqyese; Shërbimet e klinikave mjekësore; Konsulencë shëndetësore; 

Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin dhe prognozën e kancerit; Shërbimet 

për sigurimin e informacionit të kujdesit mjekësor; Kujdesi infermieror; Sigurimi i trajtimit 

mjekësor; Kryerja e ekzaminimeve mjekësore; Shërbimet e informacionit në lidhje me 
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lentet e kontaktit; Shërbimet mjekësore në fushën e fekondimit in vitro; Shërbime 

diagnostikuese mjekësore; Analiza e indeve njerëzore për trajtim mjekësor; Shërbimet e 

vlerësimit të shëndetit mjekësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me heqjen, trajtimin dhe 

përpunimin e palcës kockore; Informacion në lidhje me dhurimin e gjakut; Shërbimet e 

mjekësisë sportive; Shërbime trans-telefonike të monitorimit të zemrës; këshilla 

farmaceutike; Ofrimi i shërbimeve të regjistrimeve mjekësore në internet të ndryshme nga 

stomatologjia; Sigurimi i informacionit në lidhje me psikologjinë; Analiza mjekësore për 

diagnostikimin dhe trajtimin e personave; Shërbimet për testimin e urinës; Informacion 

mjekësor; Psikoterapi holistike; shtëpitë e pleqve, Shërbimet e vaksinimit; sigurimi i 

informacionit në lidhje me vaksinimin për udhëtimet jashtë shtetit; 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1345 

(220) 20/09/2021 

(731) Whimsical Holding Limited 

Eirinis, 119 3041 Limassol, Cyprus, CY 

(591) Kaltër dhe Bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 42  Kërkime në fushën e mjekësisë dhe farmakologjisë; Konsulencë biokimie; 

Shërbimet laboratorike analitike; Hartimi dhe zhvillimi i teknologjisë mjekësore; 

Hulumtimi i barnave farmaceutike; Kryerja e provave klinike për produktet farmaceutike; 

Testimi i toksicitetit për qëllime kërkimore; Hulumtime biologjike; Shërbimet e kërkimit 

dhe zhvillimit në fushën e bakteriologjisë; Shërbimet për zhvillimin e metodave të testimit; 

Kërkimet shkencore në lidhje me bakteriologjinë; Hetimet shkencore për qëllime 

mjekësore; Sigurimi i informacionit dhe të dhënave në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin 

mjekësor dhe veterinar; Shërbimet e kërkimit biomjekësor; Hartimi dhe zhvillimi i 

programeve kompjuterike për përdorim me teknologjinë mjekësore; Hulumtim në lëndën 

farmaceutike; Sigurimi i informacionit shkencor; Zhvillimi i preparateve farmaceutike dhe 

ilaçeve; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e imunologjisë; Përgatitja e 

mostrave imunohistologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Projektimi dhe zhvillimi i 

aparateve diagnostikuese mjekësore; Kërkimi dhe zhvillimi biokimik; Kërkimi dhe 

zhvillimi i produkteve; Kryerja e provave klinike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në 

fushën e citologjisë; Sigurimi i informacionit shkencor në fushën e çrregullimeve 

mjekësore dhe trajtimit të tyre; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor; 

Kërkime shkencore për qëllime mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Kërkime 

laboratorike në fushën e shprehjes së gjeneve; Zhvillimi i teknologjisë së re për të tjerët; 

Shërbimet laboratorike në lidhje me prodhimin e antitrupave monoklonalë; Përgatitja e 

mostrave biologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Kërkime shkencore në fushën e 

mjekësisë sociale; Ofrimi i shërbimeve kërkimore; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në 

fushën e imunohistologjisë; Hulumtimi gjenetik .; Shërbimet kërkimore për ndarjen e 
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qelizave; Konsulencë bakteriologjike; Laboratorë mjekësorë; Konsulencë në lidhje me 

kërkimin në fushën e farmakogjenetikës; Sigurimi i informacionit të kërkimit mjekësor dhe 

shkencor në fushën e farmaceutikës dhe provave klinike; Shqyrtimi i ADN -së për qëllime 

kërkimore shkencore; Shërbimet laboratorike të kërkimit mjekësor; Konsulencë në lidhje 

me bioteknologjinë; Shërbimet shkencore; Hulumtimi i qelizave burimore; Testimi i ilaçeve 

farmaceutike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e antitrupave; Shërbimet e 

projektimit; Kërkime biologjike, kërkime klinike dhe kërkime mjekësore; Analiza e indeve 

njerëzore për kërkime mjekësore; Shërbimet e kërkimit mjekësor dhe farmakologjik; 

Programim kompjuterik në fushën e mjekësisë; Hulumtimi dhe zhvillimi në fushën e 

preparateve diagnostikuese; Hulumtime në lidhje me ilaçet; Kërkime shkencore për qëllime 

mjekësore; Kërkime në fushën e farmakogjenetikës; Shërbimet kërkimore të biokimisë; 

Konsulencë në fushën e kërkimit shkencor; Kërkimi dhe analiza kimike; Hulumtime në 

lidhje me farmaceutikën; Informacion për shërbimet teknologjike për industritë 

farmaceutike dhe të kujdesit shëndetësor; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin 

shkencor në fushat e biokimisë dhe bioteknologjisë; Shërbime kërkimore; Shërbime 

laboratorike mjekësore; Shërbimet këshilluese në lidhje me kërkimin e terapisë së gjeneve; 

Analiza laboratorike në fushën e bakteriologjisë; Kërkimi dhe zhvillimi në fushat 

farmaceutike dhe bioteknologjike; Laboratore kërkimore; Hulumtime në lidhje me 

bioteknologjinë; Kërkime shkencore në fushën e gjenetikës dhe inxhinierisë gjenetike;  

Hulumtime në fushën e terapisë së gjeneve; Hulumtimi dhe testimi bakteriologjik; 

Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin në fushën e terapisë; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me rezultatet e provave klinike për produktet farmaceutike; 

Kërkime në lidhje me shkencat molekulare; shërbimet dhe zhvillimi i kërkimit 

biomjekësor; Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin farmaceutik; Shërbimet e 

analizës së gjakut për qëllime kërkimore shkencore; Kërkime shkencore për qëllime 

mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Konsulencë shkencore.  

44  ARN ose analiza e ADN -së për diagnostikimin dhe prognozën e kancerit; Shërbimet 

këshilluese të farmacisë; Organizimi i trajtimit mjekësor; Planifikimi dhe mbikëqyrja e 

dietës për reduktimin e peshës; Stomatologji; Shërbimet mjekësore, përkatësisht, fekondimi 

in vitro; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor; Konsultime dentare; 

Shërbimet e mamive; Sigurimi i informacionit mjekësor në fushën e geriatrisë; Infermieri 

mjekësore; Shërbimet veterinare; Refleksologji; Sigurimi i informacionit veterinar; 

Këshillim psikologjik; Sigurimi i informacionit në lidhje me udhëzimet dietike dhe 

ushqyese; Konsultime mjekësore; Sigurimi i informacionit në lidhje me stomatologjinë; 

Kujdes mjekësor; Shërbimet për testimin e serumit; Testimi i kolesterolit; Shërbimet e 

konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet biofarmaceutike; Shërbime 

higjienistike dentare; Shërbimet e këshillimit dietik [mjekësor]; Shërbimet mjekësore në 

lidhje me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e qelizave burimore; Shërbimet e klinikës 

dentare; Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin e kancerit; Shërbimet e 

telemjekësisë; Shërbimet mjekësore për trajtimin e gjendjeve të trupit të njeriut; Sigurimi i 

informacionit mjekësor në sektorin e kujdesit shëndetësor; Shërbime spitalore private; 

Shërbime këshilluese mjekësore; Përgatitja e raporteve në lidhje me çështjet mjekësore; 

Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet farmaceutike; Kryerja e 

diagnozës së sëmundjeve; këshilla ushqyese; Shërbim të rimëkëmbjes; Shërbimet e 

fekondimit in vitro; Shërbime farmaceutike; Shërbimet mjekësore; Shërbimet laboratorike 

mjekësore për analizën e mostrave të marra nga pacientët; Shërbime psikiatrike; Shërbimet 
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e analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e pacientëve; Shërbimet spitalore; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me shërbimet e kujdesit infermieror; Shërbime optike; shërbimet e 

kujdesit pas lindjes për gratë; Shërbimet e konsulencës në lidhje me dobësimin; Shqyrtimi 

mjekësor; Këshilla shëndetësore dhe shërbime informacioni; Kujdes paliativ; Konsulencë 

profesionale në lidhje me dietën; Shërbimet për ofrimin e objekteve mjekësore; Shërbimet e 

analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e personave të ofruara nga një laborator 

mjekësor; Shërbimet e konsulencës mjekësore; Shërbime këshilluese në lidhje me dietën; 

shërbimet e pushimit në shtëpi; Shërbime këshilluese dietike; kujdes mjekësor ambulant; 

Shërbimet e farmacisë; Testimi gjenetik për qëllime mjekësore; Konsulencë në fushën e të 

ushqyerit; Shërbimet e kujdesit shëndetësor për njerëzit; Grumbullimi dhe ruajtja e gjakut 

të njeriut; Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet mjekësore; 

Sigurimi i informacionit për pacientët në fushën e administrimit të ilaçeve; Sigurimi i 

informacionit për ushqyerjen me gji; Shërbimet e trajtimit mjekësor; Shërbimet e kujdesit 

shëndetësor të ofruara përmes një rrjeti të ofruesve të kujdesit shëndetësor në bazë të 

kontratës; Testimi mjekësor për qëllime diagnostikimi ose trajtimi; Shërbime me ultratinguj 

për qëllime mjekësore; Shërbimet e ndihmës emergjente në fushën mjekësore; Këshilla në 

lidhje me stomatologjinë; Shërbimet mjekësore për diagnostikimin e gjendjeve të trupit të 

njeriut; Shërbimet e bankës së gjakut të kordonit; Shërbimet e analizave mjekësore në 

lidhje me trajtimin e personave; Udhëzime dietike; Shërbimet e qendrave shëndetësore; 

Shërbimet e informacionit të kujdesit shëndetësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me 

marrjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të njeriut; Shërbimet e mjekëve; Shërbimet 

mjekësore dhe shëndetësore në lidhje me ADN -në, gjenetikën dhe testimin gjenetik; 

Infermieri, mjekësore; Rehabilitimi fizik; Shërbimet e patologjisë; Shërbimet e okulistëve; 

Sigurimi i informacionit farmaceutik; Shërbimet e bankës së gjakut; Shërbimet mjekësore 

dhe shëndetësore; Konsulencë mjekësore për zgjedhjen e karrigeve me rrota të 

përshtatshme, komodave, ngritësve të pavlefshëm, kornizave dhe shtretërve për ecje .; 

Shërbimet e këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet mjekësore në lidhje 

me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të kordonit të kërthizës; Shërbimet 

laboratorike mjekësore për analizën e gjakut mostrat e marra nga pacientët; Shqyrtimi i 

ADN -së për qëllime mjekësore; Shërbimet mjekësore në lidhje me heqjen, trajtimin dhe 

përpunimin e qelizave njerëzore; Shërbimet e psikoterapisë; Shërbimet e testimit mjekësor 

në lidhje me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve; Shërbimet për testimin e gjakut; 

Ekzaminimi mjekësor i individëve; Planifikimi dhe mbikëqyrja e dietës; Shërbimet e 

trajtimit mjekësor të ofruara nga klinikat dhe spitalet; Sigurimi i informacionit në lidhje me 

shtesat dietike dhe ushqyese; Shërbimet e klinikave mjekësore; Konsulencë shëndetësore; 

Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin dhe prognozën e kancerit; Shërbimet 

për sigurimin e informacionit të kujdesit mjekësor; Kujdesi infermieror; Sigurimi i trajtimit 

mjekësor; Kryerja e ekzaminimeve mjekësore; Shërbimet e informacionit në lidhje me 

lentet e kontaktit; Shërbimet mjekësore në fushën e fekondimit in vitro; Shërbime 

diagnostikuese mjekësore; Analiza e indeve njerëzore për trajtim mjekësor; Shërbimet e 

vlerësimit të shëndetit mjekësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me heqjen, trajtimin dhe 

përpunimin e palcës kockore; Informacion në lidhje me dhurimin e gjakut; Shërbimet e 

mjekësisë sportive; Shërbime trans-telefonike të monitorimit të zemrës; këshilla 

farmaceutike; Ofrimi i shërbimeve të regjistrimeve mjekësore në internet të ndryshme nga 

stomatologjia; Sigurimi i informacionit në lidhje me psikologjinë; Analiza mjekësore për 

diagnostikimin dhe trajtimin e personave; Shërbimet për testimin e urinës; Informacion 
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mjekësor; Psikoterapi holistike; shtëpitë e pleqve, Shërbimet e vaksinimit; sigurimi i 

informacionit në lidhje me vaksinimin për udhëtimet jashtë shtetit; 
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(220) 20/09/2021 

(731) Whimsical Holding Limited 
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(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  SYNEVO 

 

 
     

 

(511) 42  Kërkime në fushën e mjekësisë dhe farmakologjisë; Konsulencë biokimie; 

Shërbimet laboratorike analitike; Hartimi dhe zhvillimi i teknologjisë mjekësore; 

Hulumtimi i barnave farmaceutike; Kryerja e provave klinike për produktet farmaceutike; 

Testimi i toksicitetit për qëllime kërkimore; Hulumtime biologjike; Shërbimet e kërkimit 

dhe zhvillimit në fushën e bakteriologjisë; Shërbimet për zhvillimin e metodave të testimit; 

Kërkimet shkencore në lidhje me bakteriologjinë; Hetimet shkencore për qëllime 

mjekësore; Sigurimi i informacionit dhe të dhënave në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin 

mjekësor dhe veterinar; Shërbimet e kërkimit biomjekësor; Hartimi dhe zhvillimi i 

programeve kompjuterike për përdorim me teknologjinë mjekësore; Hulumtim në lëndën 

farmaceutike; Sigurimi i informacionit shkencor; Zhvillimi i preparateve farmaceutike dhe 

ilaçeve; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e imunologjisë; Përgatitja e 

mostrave imunohistologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Projektimi dhe zhvillimi i 

aparateve diagnostikuese mjekësore; Kërkimi dhe zhvillimi biokimik; Kërkimi dhe 

zhvillimi i produkteve; Kryerja e provave klinike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në 

fushën e citologjisë; Sigurimi i informacionit shkencor në fushën e çrregullimeve 

mjekësore dhe trajtimit të tyre; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor; 

Kërkime shkencore për qëllime mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Kërkime 

laboratorike në fushën e shprehjes së gjeneve; Zhvillimi i teknologjisë së re për të tjerët; 

Shërbimet laboratorike në lidhje me prodhimin e antitrupave monoklonalë; Përgatitja e 

mostrave biologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Kërkime shkencore në fushën e 

mjekësisë sociale; Ofrimi i shërbimeve kërkimore; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në 

fushën e imunohistologjisë; Hulumtimi gjenetik .; Shërbimet kërkimore për ndarjen e 

qelizave; Konsulencë bakteriologjike; Laboratorë mjekësorë; Konsulencë në lidhje me 

kërkimin në fushën e farmakogjenetikës; Sigurimi i informacionit të kërkimit mjekësor dhe 

shkencor në fushën e farmaceutikës dhe provave klinike; Shqyrtimi i ADN -së për qëllime 

kërkimore shkencore; Shërbimet laboratorike të kërkimit mjekësor; Konsulencë në lidhje 

me bioteknologjinë; Shërbimet shkencore; Hulumtimi i qelizave burimore; Testimi i ilaçeve 

farmaceutike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e antitrupave; Shërbimet e 

projektimit; Kërkime biologjike, kërkime klinike dhe kërkime mjekësore; Analiza e indeve 

njerëzore për kërkime mjekësore; Shërbimet e kërkimit mjekësor dhe farmakologjik; 

Programim kompjuterik në fushën e mjekësisë; Hulumtimi dhe zhvillimi në fushën e 

preparateve diagnostikuese; Hulumtime në lidhje me ilaçet; Kërkime shkencore për qëllime 

mjekësore; Kërkime në fushën e farmakogjenetikës; Shërbimet kërkimore të biokimisë; 
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Konsulencë në fushën e kërkimit shkencor; Kërkimi dhe analiza kimike; Hulumtime në 

lidhje me farmaceutikën; Informacion për shërbimet teknologjike për industritë 

farmaceutike dhe të kujdesit shëndetësor; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin 

shkencor në fushat e biokimisë dhe bioteknologjisë; Shërbime kërkimore; Shërbime 

laboratorike mjekësore; Shërbimet këshilluese në lidhje me kërkimin e terapisë së gjeneve; 

Analiza laboratorike në fushën e bakteriologjisë; Kërkimi dhe zhvillimi në fushat 

farmaceutike dhe bioteknologjike; Laboratore kërkimore; Hulumtime në lidhje me 

bioteknologjinë; Kërkime shkencore në fushën e gjenetikës dhe inxhinierisë gjenetike;  

Hulumtime në fushën e terapisë së gjeneve; Hulumtimi dhe testimi bakteriologjik; 

Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin në fushën e terapisë; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me rezultatet e provave klinike për produktet farmaceutike; 

Kërkime në lidhje me shkencat molekulare; shërbimet dhe zhvillimi i kërkimit 

biomjekësor; Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin farmaceutik; Shërbimet e 

analizës së gjakut për qëllime kërkimore shkencore; Kërkime shkencore për qëllime 

mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Konsulencë shkencore.  

44  ARN ose analiza e ADN -së për diagnostikimin dhe prognozën e kancerit; Shërbimet 

këshilluese të farmacisë; Organizimi i trajtimit mjekësor; Planifikimi dhe mbikëqyrja e 

dietës për reduktimin e peshës; Stomatologji; Shërbimet mjekësore, përkatësisht, fekondimi 

in vitro; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor; Konsultime dentare; 

Shërbimet e mamive; Sigurimi i informacionit mjekësor në fushën e geriatrisë; Infermieri 

mjekësore; Shërbimet veterinare; Refleksologji; Sigurimi i informacionit veterinar; 

Këshillim psikologjik; Sigurimi i informacionit në lidhje me udhëzimet dietike dhe 

ushqyese; Konsultime mjekësore; Sigurimi i informacionit në lidhje me stomatologjinë; 

Kujdes mjekësor; Shërbimet për testimin e serumit; Testimi i kolesterolit; Shërbimet e 

konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet biofarmaceutike; Shërbime 

higjienistike dentare; Shërbimet e këshillimit dietik [mjekësor]; Shërbimet mjekësore në 

lidhje me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e qelizave burimore; Shërbimet e klinikës 

dentare; Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin e kancerit; Shërbimet e 

telemjekësisë; Shërbimet mjekësore për trajtimin e gjendjeve të trupit të njeriut; Sigurimi i 

informacionit mjekësor në sektorin e kujdesit shëndetësor; Shërbime spitalore private; 

Shërbime këshilluese mjekësore; Përgatitja e raporteve në lidhje me çështjet mjekësore; 

Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet farmaceutike; Kryerja e 

diagnozës së sëmundjeve; këshilla ushqyese; Shërbim të rimëkëmbjes; Shërbimet e 

fekondimit in vitro; Shërbime farmaceutike; Shërbimet mjekësore; Shërbimet laboratorike 

mjekësore për analizën e mostrave të marra nga pacientët; Shërbime psikiatrike; Shërbimet 

e analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e pacientëve; Shërbimet spitalore; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me shërbimet e kujdesit infermieror; Shërbime optike; shërbimet e 

kujdesit pas lindjes për gratë; Shërbimet e konsulencës në lidhje me dobësimin; Shqyrtimi 

mjekësor; Këshilla shëndetësore dhe shërbime informacioni; Kujdes paliativ; Konsulencë 

profesionale në lidhje me dietën; Shërbimet për ofrimin e objekteve mjekësore; Shërbimet e 

analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e personave të ofruara nga një laborator 

mjekësor; Shërbimet e konsulencës mjekësore; Shërbime këshilluese në lidhje me dietën; 

shërbimet e pushimit në shtëpi; Shërbime këshilluese dietike; kujdes mjekësor ambulant; 

Shërbimet e farmacisë; Testimi gjenetik për qëllime mjekësore; Konsulencë në fushën e të 

ushqyerit; Shërbimet e kujdesit shëndetësor për njerëzit; Grumbullimi dhe ruajtja e gjakut 

të njeriut; Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet mjekësore; 
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Sigurimi i informacionit për pacientët në fushën e administrimit të ilaçeve; Sigurimi i 

informacionit për ushqyerjen me gji; Shërbimet e trajtimit mjekësor; Shërbimet e kujdesit 

shëndetësor të ofruara përmes një rrjeti të ofruesve të kujdesit shëndetësor në bazë të 

kontratës; Testimi mjekësor për qëllime diagnostikimi ose trajtimi; Shërbime me ultratinguj 

për qëllime mjekësore; Shërbimet e ndihmës emergjente në fushën mjekësore; Këshilla në 

lidhje me stomatologjinë; Shërbimet mjekësore për diagnostikimin e gjendjeve të trupit të 

njeriut; Shërbimet e bankës së gjakut të kordonit; Shërbimet e analizave mjekësore në 

lidhje me trajtimin e personave; Udhëzime dietike; Shërbimet e qendrave shëndetësore; 

Shërbimet e informacionit të kujdesit shëndetësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me 

marrjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të njeriut; Shërbimet e mjekëve; Shërbimet 

mjekësore dhe shëndetësore në lidhje me ADN -në, gjenetikën dhe testimin gjenetik; 

Infermieri, mjekësore; Rehabilitimi fizik; Shërbimet e patologjisë; Shërbimet e okulistëve; 

Sigurimi i informacionit farmaceutik; Shërbimet e bankës së gjakut; Shërbimet mjekësore 

dhe shëndetësore; Konsulencë mjekësore për zgjedhjen e karrigeve me rrota të 

përshtatshme, komodave, ngritësve të pavlefshëm, kornizave dhe shtretërve për ecje .; 

Shërbimet e këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet mjekësore në lidhje 

me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të kordonit të kërthizës; Shërbimet 

laboratorike mjekësore për analizën e gjakut mostrat e marra nga pacientët; Shqyrtimi i 

ADN -së për qëllime mjekësore; Shërbimet mjekësore në lidhje me heqjen, trajtimin dhe 

përpunimin e qelizave njerëzore; Shërbimet e psikoterapisë; Shërbimet e testimit mjekësor 

në lidhje me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve; Shërbimet për testimin e gjakut; 

Ekzaminimi mjekësor i individëve; Planifikimi dhe mbikëqyrja e dietës; Shërbimet e 

trajtimit mjekësor të ofruara nga klinikat dhe spitalet; Sigurimi i informacionit në lidhje me 

shtesat dietike dhe ushqyese; Shërbimet e klinikave mjekësore; Konsulencë shëndetësore; 

Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin dhe prognozën e kancerit; Shërbimet 

për sigurimin e informacionit të kujdesit mjekësor; Kujdesi infermieror; Sigurimi i trajtimit 

mjekësor; Kryerja e ekzaminimeve mjekësore; Shërbimet e informacionit në lidhje me 

lentet e kontaktit; Shërbimet mjekësore në fushën e fekondimit in vitro; Shërbime 

diagnostikuese mjekësore; Analiza e indeve njerëzore për trajtim mjekësor; Shërbimet e 

vlerësimit të shëndetit mjekësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me heqjen, trajtimin dhe 

përpunimin e palcës kockore; Informacion në lidhje me dhurimin e gjakut; Shërbimet e 

mjekësisë sportive; Shërbime trans-telefonike të monitorimit të zemrës; këshilla 

farmaceutike; Ofrimi i shërbimeve të regjistrimeve mjekësore në internet të ndryshme nga 

stomatologjia; Sigurimi i informacionit në lidhje me psikologjinë; Analiza mjekësore për 

diagnostikimin dhe trajtimin e personave; Shërbimet për testimin e urinës; Informacion 

mjekësor; Psikoterapi holistike; shtëpitë e pleqve, Shërbimet e vaksinimit; sigurimi i 

informacionit në lidhje me vaksinimin për udhëtimet jashtë shtetit; 
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(511) 42  Kërkime në fushën e mjekësisë dhe farmakologjisë; Konsulencë biokimie; 

Shërbimet laboratorike analitike; Hartimi dhe zhvillimi i teknologjisë mjekësore; 

Hulumtimi i barnave farmaceutike; Kryerja e provave klinike për produktet farmaceutike; 

Testimi i toksicitetit për qëllime kërkimore; Hulumtime biologjike; Shërbimet e kërkimit 

dhe zhvillimit në fushën e bakteriologjisë; Shërbimet për zhvillimin e metodave të testimit; 

Kërkimet shkencore në lidhje me bakteriologjinë; Hetimet shkencore për qëllime 

mjekësore; Sigurimi i informacionit dhe të dhënave në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin 

mjekësor dhe veterinar; Shërbimet e kërkimit biomjekësor; Hartimi dhe zhvillimi i 

programeve kompjuterike për përdorim me teknologjinë mjekësore; Hulumtim në lëndën 

farmaceutike; Sigurimi i informacionit shkencor; Zhvillimi i preparateve farmaceutike dhe 

ilaçeve; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e imunologjisë; Përgatitja e 

mostrave imunohistologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Projektimi dhe zhvillimi i 

aparateve diagnostikuese mjekësore; Kërkimi dhe zhvillimi biokimik; Kërkimi dhe 

zhvillimi i produkteve; Kryerja e provave klinike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në 

fushën e citologjisë; Sigurimi i informacionit shkencor në fushën e çrregullimeve 

mjekësore dhe trajtimit të tyre; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor; 

Kërkime shkencore për qëllime mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Kërkime 

laboratorike në fushën e shprehjes së gjeneve; Zhvillimi i teknologjisë së re për të tjerët; 

Shërbimet laboratorike në lidhje me prodhimin e antitrupave monoklonalë; Përgatitja e 

mostrave biologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Kërkime shkencore në fushën e 

mjekësisë sociale; Ofrimi i shërbimeve kërkimore; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në 

fushën e imunohistologjisë; Hulumtimi gjenetik .; Shërbimet kërkimore për ndarjen e 

qelizave; Konsulencë bakteriologjike; Laboratorë mjekësorë; Konsulencë në lidhje me 

kërkimin në fushën e farmakogjenetikës; Sigurimi i informacionit të kërkimit mjekësor dhe 

shkencor në fushën e farmaceutikës dhe provave klinike; Shqyrtimi i ADN -së për qëllime 

kërkimore shkencore; Shërbimet laboratorike të kërkimit mjekësor; Konsulencë në lidhje 

me bioteknologjinë; Shërbimet shkencore; Hulumtimi i qelizave burimore; Testimi i ilaçeve 

farmaceutike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e antitrupave; Shërbimet e 

projektimit; Kërkime biologjike, kërkime klinike dhe kërkime mjekësore; Analiza e indeve 

njerëzore për kërkime mjekësore; Shërbimet e kërkimit mjekësor dhe farmakologjik; 

Programim kompjuterik në fushën e mjekësisë; Hulumtimi dhe zhvillimi në fushën e 

preparateve diagnostikuese; Hulumtime në lidhje me ilaçet; Kërkime shkencore për qëllime 

mjekësore; Kërkime në fushën e farmakogjenetikës; Shërbimet kërkimore të biokimisë; 

Konsulencë në fushën e kërkimit shkencor; Kërkimi dhe analiza kimike; Hulumtime në 

lidhje me farmaceutikën; Informacion për shërbimet teknologjike për industritë 
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farmaceutike dhe të kujdesit shëndetësor; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin 

shkencor në fushat e biokimisë dhe bioteknologjisë; Shërbime kërkimore; Shërbime 

laboratorike mjekësore; Shërbimet këshilluese në lidhje me kërkimin e terapisë së gjeneve; 

Analiza laboratorike në fushën e bakteriologjisë; Kërkimi dhe zhvillimi në fushat 

farmaceutike dhe bioteknologjike; Laboratore kërkimore; Hulumtime në lidhje me 

bioteknologjinë; Kërkime shkencore në fushën e gjenetikës dhe inxhinierisë gjenetike; 

Hulumtime në fushën e terapisë së gjeneve; Hulumtimi dhe testimi bakteriologjik; 

Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin në fushën e terapisë; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me rezultatet e provave klinike për produktet farmaceutike; 

Kërkime në lidhje me shkencat molekulare; shërbimet dhe zhvillimi i kërkimit 

biomjekësor; Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin farmaceutik; Shërbimet e 

analizës së gjakut për qëllime kërkimore shkencore; Kërkime shkencore për qëllime 

mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Konsulencë shkencore  

44  ARN ose analiza e ADN -së për diagnostikimin dhe prognozën e kancerit; Shërbimet 

këshilluese të farmacisë; Organizimi i trajtimit mjekësor; Planifikimi dhe mbikëqyrja e 

dietës për reduktimin e peshës; Stomatologji; Shërbimet mjekësore, përkatësisht, fekondimi 

in vitro; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor; Konsultime dentare; 

Shërbimet e mamive; Sigurimi i informacionit mjekësor në fushën e geriatrisë; Infermieri 

mjekësore; Shërbimet veterinare; Refleksologji; Sigurimi i informacionit veterinar; 

Këshillim psikologjik; Sigurimi i informacionit në lidhje me udhëzimet dietike dhe 

ushqyese; Konsultime mjekësore; Sigurimi i informacionit në lidhje me stomatologjinë; 

Kujdes mjekësor; Shërbimet për testimin e serumit; Testimi i kolesterolit; Shërbimet e 

konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet biofarmaceutike; Shërbime 

higjienistike dentare; Shërbimet e këshillimit dietik [mjekësor]; Shërbimet mjekësore në 

lidhje me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e qelizave burimore; Shërbimet e klinikës 

dentare; Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin e kancerit; Shërbimet e 

telemjekësisë; Shërbimet mjekësore për trajtimin e gjendjeve të trupit të njeriut; Sigurimi i 

informacionit mjekësor në sektorin e kujdesit shëndetësor; Shërbime spitalore private; 

Shërbime këshilluese mjekësore; Përgatitja e raporteve në lidhje me çështjet mjekësore; 

Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet farmaceutike; Kryerja e 

diagnozës së sëmundjeve; këshilla ushqyese; Shërbim të rimëkëmbjes; Shërbimet e 

fekondimit in vitro; Shërbime farmaceutike; Shërbimet mjekësore; Shërbimet laboratorike 

mjekësore për analizën e mostrave të marra nga pacientët; Shërbime psikiatrike; Shërbimet 

e analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e pacientëve; Shërbimet spitalore; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me shërbimet e kujdesit infermieror; Shërbime optike; shërbimet e 

kujdesit pas lindjes për gratë; Shërbimet e konsulencës në lidhje me dobësimin; Shqyrtimi 

mjekësor; Këshilla shëndetësore dhe shërbime informacioni; Kujdes paliativ; Konsulencë 

profesionale në lidhje me dietën; Shërbimet për ofrimin e objekteve mjekësore; Shërbimet e 

analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e personave të ofruara nga një laborator 

mjekësor; Shërbimet e konsulencës mjekësore; Shërbime këshilluese në lidhje me dietën; 

shërbimet e pushimit në shtëpi; Shërbime këshilluese dietike; kujdes mjekësor ambulant; 

Shërbimet e farmacisë; Testimi gjenetik për qëllime mjekësore; Konsulencë në fushën e të 

ushqyerit; Shërbimet e kujdesit shëndetësor për njerëzit; Grumbullimi dhe ruajtja e gjakut 

të njeriut; Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet mjekësore; 

Sigurimi i informacionit për pacientët në fushën e administrimit të ilaçeve; Sigurimi i 

informacionit për ushqyerjen me gji; Shërbimet e trajtimit mjekësor; Shërbimet e kujdesit 
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shëndetësor të ofruara përmes një rrjeti të ofruesve të kujdesit shëndetësor në bazë të 

kontratës; Testimi mjekësor për qëllime diagnostikimi ose trajtimi; Shërbime me ultratinguj 

për qëllime mjekësore; Shërbimet e ndihmës emergjente në fushën mjekësore; Këshilla në 

lidhje me stomatologjinë; Shërbimet mjekësore për diagnostikimin e gjendjeve të trupit të 

njeriut; Shërbimet e bankës së gjakut të kordonit; Shërbimet e analizave mjekësore në 

lidhje me trajtimin e personave; Udhëzime dietike; Shërbimet e qendrave shëndetësore;  

Shërbimet e informacionit të kujdesit shëndetësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me 

marrjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të njeriut; Shërbimet e mjekëve; Shërbimet 

mjekësore dhe shëndetësore në lidhje me ADN -në, gjenetikën dhe testimin gjenetik; 

Infermieri, mjekësore; Rehabilitimi fizik; Shërbimet e patologjisë; Shërbimet e okulistëve; 

Sigurimi i informacionit farmaceutik; Shërbimet e bankës së gjakut; Shërbimet mjekësore 

dhe shëndetësore; Konsulencë mjekësore për zgjedhjen e karrigeve me rrota të 

përshtatshme, komodave, ngritësve të pavlefshëm, kornizave dhe shtretërve për ecje .; 

Shërbimet e këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet mjekësore në lidhje 

me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të kordonit të kërthizës; Shërbimet 

laboratorike mjekësore për analizën e gjakut mostrat e marra nga pacientët; Shqyrtimi i 

ADN -së për qëllime mjekësore; Shërbimet mjekësore në lidhje me heqjen, trajtimin dhe 

përpunimin e qelizave njerëzore; Shërbimet e psikoterapisë; Shërbimet e testimit mjekësor 

në lidhje me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve; Shërbimet për testimin e gjakut; 

Ekzaminimi mjekësor i individëve; Planifikimi dhe mbikëqyrja e dietës; Shërbimet e 

trajtimit mjekësor të ofruara nga klinikat dhe spitalet; Sigurimi i informacionit në lidhje me 

shtesat dietike dhe ushqyese; Shërbimet e klinikave mjekësore; Konsulencë shëndetësore; 

Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin dhe prognozën e kancerit; Shërbimet 

për sigurimin e informacionit të kujdesit mjekësor; Kujdesi infermieror; Sigurimi i trajtimit 

mjekësor; Kryerja e ekzaminimeve mjekësore; Shërbimet e informacionit në lidhje me 

lentet e kontaktit; Shërbimet mjekësore në fushën e fekondimit in vitro; Shërbime 

diagnostikuese mjekësore; Analiza e indeve njerëzore për trajtim mjekësor; Shërbimet e 

vlerësimit të shëndetit mjekësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me heqjen, trajtimin dhe 

përpunimin e palcës kockore; Informacion në lidhje me dhurimin e gjakut; Shërbimet e 

mjekësisë sportive; Shërbime trans-telefonike të monitorimit të zemrës; këshilla 

farmaceutike; Ofrimi i shërbimeve të regjistrimeve mjekësore në internet të ndryshme nga 

stomatologjia; Sigurimi i informacionit në lidhje me psikologjinë; Analiza mjekësore për 

diagnostikimin dhe trajtimin e personave; Shërbimet për testimin e urinës; Informacion 

mjekësor; Psikoterapi holistike; shtëpitë e pleqve, Shërbimet e vaksinimit; sigurimi i 

informacionit në lidhje me vaksinimin për udhëtimet jashtë shtetit; 
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(511) 42  Kërkime në fushën e mjekësisë dhe farmakologjisë; Konsulencë biokimie; 

Shërbimet laboratorike analitike; Hartimi dhe zhvillimi i teknologjisë mjekësore; 

Hulumtimi i barnave farmaceutike; Kryerja e provave klinike për produktet farmaceutike; 

Testimi i toksicitetit për qëllime kërkimore; Hulumtime biologjike; Shërbimet e kërkimit 

dhe zhvillimit në fushën e bakteriologjisë; Shërbimet për zhvillimin e metodave të testimit; 

Kërkimet shkencore në lidhje me bakteriologjinë; Hetimet shkencore për qëllime 

mjekësore; Sigurimi i informacionit dhe të dhënave në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin 

mjekësor dhe veterinar; Shërbimet e kërkimit biomjekësor; Hartimi dhe zhvillimi i 

programeve kompjuterike për përdorim me teknologjinë mjekësore; Hulumtim në lëndën 

farmaceutike; Sigurimi i informacionit shkencor; Zhvillimi i preparateve farmaceutike dhe 

ilaçeve; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e imunologjisë; Përgatitja e 

mostrave imunohistologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Projektimi dhe zhvillimi i 

aparateve diagnostikuese mjekësore; Kërkimi dhe zhvillimi biokimik; Kërkimi dhe 

zhvillimi i produkteve; Kryerja e provave klinike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në 

fushën e citologjisë; Sigurimi i informacionit shkencor në fushën e çrregullimeve 

mjekësore dhe trajtimit të tyre; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor; 

Kërkime shkencore për qëllime mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Kërkime 

laboratorike në fushën e shprehjes së gjeneve; Zhvillimi i teknologjisë së re për të tjerët; 

Shërbimet laboratorike në lidhje me prodhimin e antitrupave monoklonalë; Përgatitja e 

mostrave biologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Kërkime shkencore në fushën e 

mjekësisë sociale; Ofrimi i shërbimeve kërkimore; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në 

fushën e imunohistologjisë; Hulumtimi gjenetik .; Shërbimet kërkimore për ndarjen e 

qelizave; Konsulencë bakteriologjike; Laboratorë mjekësorë; Konsulencë në lidhje me 

kërkimin në fushën e farmakogjenetikës; Sigurimi i informacionit të kërkimit mjekësor dhe 

shkencor në fushën e farmaceutikës dhe provave klinike; Shqyrtimi i ADN -së për qëllime 

kërkimore shkencore; Shërbimet laboratorike të kërkimit mjekësor; Konsulencë në lidhje 

me bioteknologjinë; Shërbimet shkencore; Hulumtimi i qelizave burimore; Testimi i ilaçeve 

farmaceutike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e antitrupave; Shërbimet e 

projektimit; Kërkime biologjike, kërkime klinike dhe kërkime mjekësore; Analiza e indeve 

njerëzore për kërkime mjekësore; Shërbimet e kërkimit mjekësor dhe farmakologjik; 

Programim kompjuterik në fushën e mjekësisë; Hulumtimi dhe zhvillimi në fushën e 

preparateve diagnostikuese; Hulumtime në lidhje me ilaçet; Kërkime shkencore për qëllime 

mjekësore; Kërkime në fushën e farmakogjenetikës; Shërbimet kërkimore të biokimisë; 

Konsulencë në fushën e kërkimit shkencor; Kërkimi dhe analiza kimike; Hulumtime në 

lidhje me farmaceutikën; Informacion për shërbimet teknologjike për industritë 
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farmaceutike dhe të kujdesit shëndetësor; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin 

shkencor në fushat e biokimisë dhe bioteknologjisë; Shërbime kërkimore; Shërbime 

laboratorike mjekësore; Shërbimet këshilluese në lidhje me kërkimin e terapisë së gjeneve; 

Analiza laboratorike në fushën e bakteriologjisë; Kërkimi dhe zhvillimi në fushat 

farmaceutike dhe bioteknologjike; Laboratore kërkimore; Hulumtime në lidhje me 

bioteknologjinë; Kërkime shkencore në fushën e gjenetikës dhe inxhinierisë gjenetike;  

Hulumtime në fushën e terapisë së gjeneve; Hulumtimi dhe testimi bakteriologjik; 

Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin në fushën e terapisë; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me rezultatet e provave klinike për produktet farmaceutike; 

Kërkime në lidhje me shkencat molekulare; shërbimet dhe zhvillimi i kërkimit 

biomjekësor; Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin farmaceutik; Shërbimet e 

analizës së gjakut për qëllime kërkimore shkencore; Kërkime shkencore për qëllime 

mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Konsulencë shkencore.  

44  ARN ose analiza e ADN -së për diagnostikimin dhe prognozën e kancerit; Shërbimet 

këshilluese të farmacisë; Organizimi i trajtimit mjekësor; Planifikimi dhe mbikëqyrja e 

dietës për reduktimin e peshës; Stomatologji; Shërbimet mjekësore, përkatësisht, fekondimi 

in vitro; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor; Konsultime dentare; 

Shërbimet e mamive; Sigurimi i informacionit mjekësor në fushën e geriatrisë; Infermieri 

mjekësore; Shërbimet veterinare; Refleksologji; Sigurimi i informacionit veterinar; 

Këshillim psikologjik; Sigurimi i informacionit në lidhje me udhëzimet dietike dhe 

ushqyese; Konsultime mjekësore; Sigurimi i informacionit në lidhje me stomatologjinë; 

Kujdes mjekësor; Shërbimet për testimin e serumit; Testimi i kolesterolit; Shërbimet e 

konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet biofarmaceutike; Shërbime 

higjienistike dentare; Shërbimet e këshillimit dietik [mjekësor]; Shërbimet mjekësore në 

lidhje me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e qelizave burimore; Shërbimet e klinikës 

dentare; Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin e kancerit; Shërbimet e 

telemjekësisë; Shërbimet mjekësore për trajtimin e gjendjeve të trupit të njeriut; Sigurimi i 

informacionit mjekësor në sektorin e kujdesit shëndetësor; Shërbime spitalore private; 

Shërbime këshilluese mjekësore; Përgatitja e raporteve në lidhje me çështjet mjekësore; 

Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet farmaceutike; Kryerja e 

diagnozës së sëmundjeve; këshilla ushqyese; Shërbim të rimëkëmbjes; Shërbimet e 

fekondimit in vitro; Shërbime farmaceutike; Shërbimet mjekësore; Shërbimet laboratorike 

mjekësore për analizën e mostrave të marra nga pacientët; Shërbime psikiatrike; Shërbimet 

e analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e pacientëve; Shërbimet spitalore; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me shërbimet e kujdesit infermieror; Shërbime optike; shërbimet e 

kujdesit pas lindjes për gratë; Shërbimet e konsulencës në lidhje me dobësimin; Shqyrtimi 

mjekësor; Këshilla shëndetësore dhe shërbime informacioni; Kujdes paliativ; Konsulencë 

profesionale në lidhje me dietën; Shërbimet për ofrimin e objekteve mjekësore; Shërbimet e 

analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e personave të ofruara nga një laborator 

mjekësor; Shërbimet e konsulencës mjekësore; Shërbime këshilluese në lidhje me dietën; 

shërbimet e pushimit në shtëpi; Shërbime këshilluese dietike; kujdes mjekësor ambulant; 

Shërbimet e farmacisë; Testimi gjenetik për qëllime mjekësore; Konsulencë në fushën e të 

ushqyerit; Shërbimet e kujdesit shëndetësor për njerëzit; Grumbullimi dhe ruajtja e gjakut 

të njeriut; Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet mjekësore; 

Sigurimi i informacionit për pacientët në fushën e administrimit të ilaçeve; Sigurimi i 

informacionit për ushqyerjen me gji; Shërbimet e trajtimit mjekësor; Shërbimet e kujdesit 
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shëndetësor të ofruara përmes një rrjeti të ofruesve të kujdesit shëndetësor në bazë të 

kontratës; Testimi mjekësor për qëllime diagnostikimi ose trajtimi; Shërbime me ultratinguj 

për qëllime mjekësore; Shërbimet e ndihmës emergjente në fushën mjekësore; Këshilla në 

lidhje me stomatologjinë; Shërbimet mjekësore për diagnostikimin e gjendjeve të trupit të 

njeriut; Shërbimet e bankës së gjakut të kordonit; Shërbimet e analizave mjekësore në 

lidhje me trajtimin e personave; Udhëzime dietike; Shërbimet e qendrave shëndetësore;  

Shërbimet e informacionit të kujdesit shëndetësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me 

marrjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të njeriut; Shërbimet e mjekëve; Shërbimet 

mjekësore dhe shëndetësore në lidhje me ADN -në, gjenetikën dhe testimin gjenetik; 

Infermieri, mjekësore; Rehabilitimi fizik; Shërbimet e patologjisë; Shërbimet e okulistëve; 

Sigurimi i informacionit farmaceutik; Shërbimet e bankës së gjakut; Shërbimet mjekësore 

dhe shëndetësore; Konsulencë mjekësore për zgjedhjen e karrigeve me rrota të 

përshtatshme, komodave, ngritësve të pavlefshëm, kornizave dhe shtretërve për ecje .; 

Shërbimet e këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet mjekësore në lidhje 

me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të kordonit të kërthizës; Shërbimet 

laboratorike mjekësore për analizën e gjakut mostrat e marra nga pacientët; Shqyrtimi i 

ADN -së për qëllime mjekësore; Shërbimet mjekësore në lidhje me heqjen, trajtimin dhe 

përpunimin e qelizave njerëzore; Shërbimet e psikoterapisë; Shërbimet e testimit mjekësor 

në lidhje me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve; Shërbimet për testimin e gjakut; 

Ekzaminimi mjekësor i individëve; Planifikimi dhe mbikëqyrja e dietës; Shërbimet e 

trajtimit mjekësor të ofruara nga klinikat dhe spitalet; Sigurimi i informacionit në lidhje me 

shtesat dietike dhe ushqyese; Shërbimet e klinikave mjekësore; Konsulencë shëndetësore; 

Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin dhe prognozën e kancerit; Shërbimet 

për sigurimin e informacionit të kujdesit mjekësor; Kujdesi infermieror; Sigurimi i trajtimit 

mjekësor; Kryerja e ekzaminimeve mjekësore; Shërbimet e informacionit në lidhje me 

lentet e kontaktit; Shërbimet mjekësore në fushën e fekondimit in vitro; Shërbime 

diagnostikuese mjekësore; Analiza e indeve njerëzore për trajtim mjekësor; Shërbimet e 

vlerësimit të shëndetit mjekësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me heqjen, trajtimin dhe 

përpunimin e palcës kockore; Informacion në lidhje me dhurimin e gjakut; Shërbimet e 

mjekësisë sportive; Shërbime trans-telefonike të monitorimit të zemrës; këshilla 

farmaceutike; Ofrimi i shërbimeve të regjistrimeve mjekësore në internet të ndryshme nga 

stomatologjia; Sigurimi i informacionit në lidhje me psikologjinë; Analiza mjekësore për 

diagnostikimin dhe trajtimin e personave; Shërbimet për testimin e urinës; Informacion 

mjekësor; Psikoterapi holistike; shtëpitë e pleqve, Shërbimet e vaksinimit; sigurimi i 

informacionit në lidhje me vaksinimin për udhëtimet jashtë shtetit; 
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(511) 42  Hulumtime në fushën e mjekësisë dhe farmakologjisë; Konsulencë biokimie; 

Shërbimet laboratorike analitike; Projektimi dhe zhvillimi i teknologjisë mjekësore; 

Hulumtimi i barnave farmaceutike; Kryerja e provave klinike për produktet farmaceutike; 

Testimi i toksicitetit për qëllime kërkimore; Hulumtime biologjike; Shërbimet e kërkimit 

dhe zhvillimit në fushën e bakteriologjisë; Shërbimet për zhvillimin e metodave të testimit; 

Kërkimet shkencore në lidhje me bakteriologjinë; Hetimet shkencore për qëllime 

mjekësore; Sigurimi i informacionit dhe të dhënave në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin 

mjekësor dhe veterinar; Shërbimet e kërkimit biomjekësor; Hartimi dhe zhvillimi i 

programeve kompjuterike për përdorim me teknologjinë mjekësore; Hulumtim në lëndën 

farmaceutike; Sigurimi i informacionit shkencor; Zhvillimi i preparateve farmaceutike dhe 

ilaçeve-medikamenteve; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e imunologjisë; 

Përgatitja e mostrave imunohistologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Projektimi dhe 

zhvillimi i aparateve diagnostikuese mjekësore; Kërkimi dhe zhvillimi biokimik; Kërkimi 

dhe zhvillimi i produkteve; Kryerja e provave klinike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit 

në fushën e citologjisë; Sigurimi i informacionit shkencor në fushën e çrregullimeve 

mjekësore dhe trajtimi i tyre; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor; 

kërkime shkencore për qëllime mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Kërkime 

laboratorike në fushën e shprehjes së gjeneve; Zhvillimi i teknologjisë së re për të tjerët; 

Shërbimet laboratorike në lidhje me prodhimin e antitrupave monoklonalë; Përgatitja e 

mostrave biologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Kërkime shkencore në fushën e 

mjekësisë sociale; Ofrimi i shërbimeve kërkimore; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në 

fushën e imunohistologjisë; Hulumtimi gjenetik .; Shërbimet kërkimore për ndarjen e 

qelizave; Konsulencë bakteriologjike; Laboratorë mjekësorë; Konsulencë në lidhje me 

kërkimin në fushën e farmakogjenetikës; Sigurimi i informacionit të kërkimit mjekësor dhe 

shkencor në fushën e farmaceutikës dhe provave klinike; Shqyrtimi i ADN -së për qëllime 

kërkimore shkencore; Shërbimet laboratorike të kërkimit mjekësor; Konsulencë në lidhje 

me bioteknologjinë; Shërbimet shkencore; Hulumtimi i qelizave burimore; Testimi i 

ilaçeve-medikamenteve farmaceutike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e 

antitrupave; Shërbimet e projektimit; Kërkime biologjike, kërkime klinike dhe kërkime 

mjekësore; Analiza e indeve njerëzore për kërkime mjekësore; Shërbimet e kërkimit 

mjekësor dhe farmakologjik; Programim kompjuterik në fushën e mjekësisë; Hulumtimi 

dhe zhvillimi në fushën e përgatitjeve diagnostikuese; Hulumtime në lidhje me ilaçet-

medikamentete; Kërkime shkencore për qëllime mjekësore; Kërkime në fushën e 

farmakogjenetikës; Shërbimet kërkimore të biokimisë; Konsulencë në fushën e kërkimit 

shkencor; Hulumtimi dhe analiza kimike; Hulumtime në lidhje me farmaceutikën; 

Shërbimet e teknologjisë së informacionit për industritë farmaceutike dhe të kujdesit 

shëndetësor; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor në fushat e biokimisë 

dhe bioteknologjisë; Shërbime kërkimore; Shërbime laboratorike mjekësore; Shërbimet 

këshilluese në lidhje me kërkimin e terapisë së gjeneve; Analiza laboratorike në fushën e 

bakteriologjisë; Kërkimi dhe zhvillimi në fushat farmaceutike dhe bioteknologjike; 

Laboratore kërkimore; Hulumtime në lidhje me bioteknologjinë; Kërkimet shkencore në 

fushën e gjenetikës dhe inxhinierisë gjenetike; Hulumtime në fushën e terapisë së gjeneve; 

Hulumtimi dhe testimi bakteriologjik; Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin në 

fushën e terapisë; Sigurimi i informacionit në lidhje me rezultatet e provave klinike për 

produktet farmaceutike; Hulumtime në lidhje me shkencat molekulare; shërbimet dhe 

zhvillimi i kërkimit biomjekësor; Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin 
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farmaceutik; Shërbimet e analizës së gjakut për qëllime kërkimore shkencore; Kërkime 

shkencore për qëllime mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Konsulencë 

shkencore  

44  ARN ose analiza e ADN -së për diagnostikimin dhe prognozën e kancerit; Shërbimet 

këshilluese të farmacisë; Organizimi i trajtimit mjekësor; Planifikimi dhe mbikëqyrja e 

dietës për reduktimin e peshës; Stomatologji; Shërbimet mjekësore, përkatësisht, fekondimi 

in vitro; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor; Konsultime dentare; 

Shërbimet e mamive; Sigurimi i informacionit mjekësor në fushën e geriatrisë; Infermieri 

mjekësore; Shërbimet veterinare; Refleksologji; Sigurimi i informacionit veterinar; 

Këshillime  Psikologjike; Sigurimi i informacionit në lidhje me udhëzimet dietike dhe 

ushqyese; Konsultime mjekësore; Sigurimi i informacionit në lidhje me stomatologjinë; 

Kujdes mjekësor; Shërbimet për testimin e serumit; Testimi i kolesterolit; Shërbimet e 

konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet biofarmaceutike; Shërbime 

higjienistike dentare; Shërbimet e këshillimit dietik [mjekësor]; Shërbimet mjekësore në 

lidhje me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e qelizave burimore; Shërbimet e klinikës 

dentare; Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin e kancerit; Shërbimet e 

telemjekësisë; Shërbimet mjekësore për trajtimin e gjendjeve të trupit të njeriut; Sigurimi i 

informacionit mjekësor në sektorin e kujdesit shëndetësor; Shërbime spitalore private; 

Shërbime këshilluese mjekësore; Përgatitja e raporteve në lidhje me çështjet mjekësore; 

Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet farmaceutike; Kryerja e 

diagnozës së sëmundjeve; këshilla ushqyese; Shtëpi të rimëkëmbjes; Shërbimet e 

fekondimit in vitro; Shërbime farmaceutike; Shërbimet mjekësore; Shërbimet laboratorike 

mjekësore për analizën e mostrave të marra nga pacientët; Shërbime psikiatrike; Shërbimet 

e analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e pacientëve; Shërbimet spitalore; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me shërbimet e kujdesit infermieror; Shërbime optike; shërbimet e 

kujdesit pas lindjes për gratë; Shërbimet e konsulencës në lidhje me dobësimin; Shqyrtimi 

mjekësor; Këshilla shëndetësore dhe shërbime informacioni; Kujdes paliativ; Konsulencë 

profesionale në lidhje me dietën; Shërbimet për ofrimin e objekteve mjekësore; Shërbimet e 

analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e personave të ofruar nga një laborator 

mjekësor; Shërbimet e konsulencës mjekësore; Shërbime këshilluese në lidhje me dietën; 

shërbimet e pushimit në shtëpi; Shërbime këshilluese dietike; kujdes mjekësor ambulant; 

Shërbimet e farmacisë; Testimi gjenetik për qëllime mjekësore; Konsulencë në fushën e të 

ushqyerit; Shërbimet e kujdesit shëndetësor për njerëzit; Grumbullimi dhe ruajtja e gjakut 

të njeriut; Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet mjekësore; 

Sigurimi i informacionit për pacientët në fushën e administrimit të ilaçeve; Sigurimi i 

informacionit për ushqyerjen me gji; Shërbimet e trajtimit mjekësor; Shërbimet e kujdesit 

shëndetësor të ofruara përmes një rrjeti të ofruesve të kujdesit shëndetësor në bazë të 

kontratës; Testimi mjekësor për qëllime diagnostikimi ose trajtimi; Shërbime me ultratinguj 

për qëllime mjekësore; Shërbimet e ndihmës emergjente në fushën mjekësore; Këshilla në 

lidhje me stomatologjinë; Shërbimet mjekësore për diagnostikimin e gjendjeve të trupit të 

njeriut; Shërbimet e bankës së gjakut të kordonit; Shërbimet e analizave mjekësore në 

lidhje me trajtimin e personave; Udhëzime dietike; Shërbimet e qendrave shëndetësore; 

Shërbimet e informacionit të kujdesit shëndetësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me 

heqjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të njeriut; Shërbimet e mjekëve; Shërbimet 

mjekësore dhe shëndetësore në lidhje me ADN -në, gjenetikën dhe testimin gjenetik; 

Infermieri, mjekësore; Rehabilitimi fizik; Shërbimet e patologjisë; Shërbimet e okulistëve; 
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Sigurimi i informacionit farmaceutik; Shërbimet e bankës së gjakut; Shërbimet mjekësore 

dhe shëndetësore; Konsulencë mjekësore për përzgjedhjen e karrigeve me rrota të 

përshtatshm te invalidëve , komode, ngritëse të Invalidëve , korniza lrvizese dhe shtretër 

për ecje- levizje ; Shërbimet këshilluese në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet 

mjekësore në lidhje me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të kordonit të kërthizës; 

Shërbimet laboratorike mjekësore për analizën e mostrave të gjakut të marra nga pacientët; 

Shqyrtimi i ADN -së për qëllime mjekësore; Shërbimet mjekësore në lidhje me heqjen, 

trajtimin dhe përpunimin e qelizave njerëzore; Shërbimet e psikoterapisë; Shërbimet e 

testimit mjekësor në lidhje me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve; Shërbimet për 

testimin e gjakut; Ekzaminimi mjekësor i individëve; Planifikimi dhe mbikëqyrja e dietës; 

Shërbimet e trajtimit mjekësor të ofruara nga klinikat dhe spitalet; Sigurimi i informacionit 

në lidhje me shtesat dietike dhe ushqyese; Shërbimet e klinikave mjekësore; Konsulencë 

shëndetësore; Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin dhe prognozën e 

kancerit; Shërbimet për sigurimin e informacionit të kujdesit mjekësor; Kujdesi 

infermieror; Sigurimi i trajtimit mjekësor; Kryerja e ekzaminimeve mjekësore; Shërbimet e 

informacionit në lidhje me lentet e kontaktit; Shërbimet mjekësore në fushën e fekondimit 

in vitro; Shërbime diagnostikuese mjekësore; Analiza e indeve njerëzore për trajtim 

mjekësor; Shërbimet e vlerësimit të shëndetit mjekësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me 

heqjen, trajtimin dhe përpunimin e palcës kockore; Informacion në lidhje me dhurimin e 

gjakut; Shërbimet e mjekësisë sportive; Shërbime trans-telefonike të monitorimit të zemrës; 

këshilla farmaceutike; Ofrimi i shërbimeve të regjistrimeve mjekësore në internet të 

ndryshme nga stomatologjia; Sigurimi i informacionit në lidhje me psikologjinë; Analiza 

mjekësore për diagnostikimin dhe trajtimin e personave; Shërbimet për testimin e urinës; 

Informacion mjekësor; Psikoterapi holistike; shtëpitë e pleqve, Shërbimet e vaksinimit; 

sigurimi i informacionit në lidhje me vaksinimin për udhëtimet jashtë shtetit; 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1350 

(220) 20/09/2021 

(731) Medicover Holding (Cyprus)  

Limited Eirinis, 119 3041 Limassol, CY 

(591) kaltër dhe e bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 42  Hulumtime në fushën e mjekësisë dhe farmakologjisë; Konsulencë biokimie; 

Shërbimet laboratorike analitike; Projektimi dhe zhvillimi i teknologjisë mjekësore; 

Hulumtimi i barnave farmaceutike; Kryerja e provave klinike për produktet farmaceutike; 

Testimi i toksicitetit për qëllime kërkimore; Hulumtime biologjike; Shërbimet e kërkimit 

dhe zhvillimit në fushën e bakteriologjisë; Shërbimet për zhvillimin e metodave të testimit; 

Kërkimet shkencore në lidhje me bakteriologjinë; Hetimet shkencore për qëllime 
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mjekësore; Sigurimi i informacionit dhe të dhënave në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin 

mjekësor dhe veterinar; Shërbimet e kërkimit biomjekësor; Hartimi dhe zhvillimi i 

programeve kompjuterike për përdorim me teknologjinë mjekësore; Hulumtim në lëndën 

farmaceutike; Sigurimi i informacionit shkencor; Zhvillimi i preparateve farmaceutike dhe 

ilaçeve-medikamenteve; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e imunologjisë; 

Përgatitja e mostrave imunohistologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Projektimi dhe 

zhvillimi i aparateve diagnostikuese mjekësore; Kërkimi dhe zhvillimi biokimik; Kërkimi 

dhe zhvillimi i produkteve; Kryerja e provave klinike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit 

në fushën e citologjisë; Sigurimi i informacionit shkencor në fushën e çrregullimeve 

mjekësore dhe trajtimi i tyre; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor; 

kërkime shkencore për qëllime mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Kërkime 

laboratorike në fushën e shprehjes së gjeneve; Zhvillimi i teknologjisë së re për të tjerët; 

Shërbimet laboratorike në lidhje me prodhimin e antitrupave monoklonalë; Përgatitja e 

mostrave biologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Kërkime shkencore në fushën e 

mjekësisë sociale; Ofrimi i shërbimeve kërkimore; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në 

fushën e imunohistologjisë; Hulumtimi gjenetik .; Shërbimet kërkimore për ndarjen e 

qelizave; Konsulencë bakteriologjike; Laboratorë mjekësorë; Konsulencë në lidhje me 

kërkimin në fushën e farmakogjenetikës; Sigurimi i informacionit të kërkimit mjekësor dhe 

shkencor në fushën e farmaceutikës dhe provave klinike; Shqyrtimi i ADN -së për qëllime 

kërkimore shkencore; Shërbimet laboratorike të kërkimit mjekësor; Konsulencë në lidhje 

me bioteknologjinë; Shërbimet shkencore; Hulumtimi i qelizave burimore; Testimi i 

ilaçeve-medikamenteve farmaceutike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e 

antitrupave; Shërbimet e projektimit; Kërkime biologjike, kërkime klinike dhe kërkime 

mjekësore; Analiza e indeve njerëzore për kërkime mjekësore; Shërbimet e kërkimit 

mjekësor dhe farmakologjik; Programim kompjuterik në fushën e mjekësisë; Hulumtimi 

dhe zhvillimi në fushën e përgatitjeve diagnostikuese; Hulumtime në lidhje me ilaçet-

medikamentete; Kërkime shkencore për qëllime mjekësore; Kërkime në fushën e 

farmakogjenetikës; Shërbimet kërkimore të biokimisë; Konsulencë në fushën e kërkimit 

shkencor; Hulumtimi dhe analiza kimike; Hulumtime në lidhje me farmaceutikën; 

Shërbimet e teknologjisë së informacionit për industritë farmaceutike dhe të kujdesit 

shëndetësor; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor në fushat e biokimisë 

dhe bioteknologjisë; Shërbime kërkimore; Shërbime laboratorike mjekësore; Shërbimet 

këshilluese në lidhje me kërkimin e terapisë së gjeneve; Analiza laboratorike në fushën e 

bakteriologjisë; Kërkimi dhe zhvillimi në fushat farmaceutike dhe bioteknologjike; 

Laboratore kërkimore; Hulumtime në lidhje me bioteknologjinë; Kërkimet shkencore në 

fushën e gjenetikës dhe inxhinierisë gjenetike; Hulumtime në fushën e terapisë së gjeneve; 

Hulumtimi dhe testimi bakteriologjik; Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin në 

fushën e terapisë; Sigurimi i informacionit në lidhje me rezultatet e provave klinike për 

produktet farmaceutike; Hulumtime në lidhje me shkencat molekulare; shërbimet dhe 

zhvillimi i kërkimit biomjekësor; Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin 

farmaceutik; Shërbimet e analizës së gjakut për qëllime kërkimore shkencore; Kërkime 

shkencore për qëllime mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Konsulencë 

shkencore  

44  ARN ose analiza e ADN -së për diagnostikimin dhe prognozën e kancerit; Shërbimet 

këshilluese të farmacisë; Organizimi i trajtimit mjekësor; Planifikimi dhe mbikëqyrja e 

dietës për reduktimin e peshës; Stomatologji; Shërbimet mjekësore, përkatësisht, fekondimi 
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in vitro; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor; Konsultime dentare; 

Shërbimet e mamive; Sigurimi i informacionit mjekësor në fushën e geriatrisë; Infermieri 

mjekësore; Shërbimet veterinare; Refleksologji; Sigurimi i informacionit veterinar; 

Këshillime  Psikologjike; Sigurimi i informacionit në lidhje me udhëzimet dietike dhe 

ushqyese; Konsultime mjekësore; Sigurimi i informacionit në lidhje me stomatologjinë; 

Kujdes mjekësor; Shërbimet për testimin e serumit; Testimi i kolesterolit; Shërbimet e 

konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet biofarmaceutike; Shërbime 

higjienistike dentare; Shërbimet e këshillimit dietik [mjekësor]; Shërbimet mjekësore në 

lidhje me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e qelizave burimore; Shërbimet e klinikës 

dentare; Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin e kancerit; Shërbimet e 

telemjekësisë; Shërbimet mjekësore për trajtimin e gjendjeve të trupit të njeriut; Sigurimi i 

informacionit mjekësor në sektorin e kujdesit shëndetësor; Shërbime spitalore private; 

Shërbime këshilluese mjekësore; Përgatitja e raporteve në lidhje me çështjet mjekësore; 

Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet farmaceutike; Kryerja e 

diagnozës së sëmundjeve; këshilla ushqyese; Shtëpi të rimëkëmbjes; Shërbimet e 

fekondimit in vitro; Shërbime farmaceutike; Shërbimet mjekësore; Shërbimet laboratorike 

mjekësore për analizën e mostrave të marra nga pacientët; Shërbime psikiatrike; Shërbimet 

e analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e pacientëve; Shërbimet spitalore; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me shërbimet e kujdesit infermieror; Shërbime optike; shërbimet e 

kujdesit pas lindjes për gratë; Shërbimet e konsulencës në lidhje me dobësimin; Shqyrtimi 

mjekësor; Këshilla shëndetësore dhe shërbime informacioni; Kujdes paliativ; Konsulencë 

profesionale në lidhje me dietën; Shërbimet për ofrimin e objekteve mjekësore; Shërbimet e 

analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e personave të ofruar nga një laborator 

mjekësor; Shërbimet e konsulencës mjekësore; Shërbime këshilluese në lidhje me dietën; 

shërbimet e pushimit në shtëpi; Shërbime këshilluese dietike; kujdes mjekësor ambulant; 

Shërbimet e farmacisë; Testimi gjenetik për qëllime mjekësore; Konsulencë në fushën e të 

ushqyerit; Shërbimet e kujdesit shëndetësor për njerëzit; Grumbullimi dhe ruajtja e gjakut 

të njeriut; Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet mjekësore; 

Sigurimi i informacionit për pacientët në fushën e administrimit të ilaçeve; Sigurimi i 

informacionit për ushqyerjen me gji; Shërbimet e trajtimit mjekësor; Shërbimet e kujdesit 

shëndetësor të ofruara përmes një rrjeti të ofruesve të kujdesit shëndetësor në bazë të 

kontratës; Testimi mjekësor për qëllime diagnostikimi ose trajtimi; Shërbime me ultratinguj 

për qëllime mjekësore; Shërbimet e ndihmës emergjente në fushën mjekësore; Këshilla në 

lidhje me stomatologjinë; Shërbimet mjekësore për diagnostikimin e gjendjeve të trupit të 

njeriut; Shërbimet e bankës së gjakut të kordonit; Shërbimet e analizave mjekësore në 

lidhje me trajtimin e personave; Udhëzime dietike; Shërbimet e qendrave shëndetësore; 

Shërbimet e informacionit të kujdesit shëndetësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me 

heqjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të njeriut; Shërbimet e mjekëve; Shërbimet 

mjekësore dhe shëndetësore në lidhje me ADN -në, gjenetikën dhe testimin gjenetik; 

Infermieri, mjekësore; Rehabilitimi fizik; Shërbimet e patologjisë; Shërbimet e okulistëve; 

Sigurimi i informacionit farmaceutik; Shërbimet e bankës së gjakut; Shërbimet mjekësore 

dhe shëndetësore; Konsulencë mjekësore për përzgjedhjen e karrigeve me rrota të 

përshtatshm te invalidëve , komode, ngritëse të Invalidëve , korniza lrvizese dhe shtretër 

për ecje- levizje ; Shërbimet këshilluese në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet 

mjekësore në lidhje me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të kordonit të kërthizës; 

Shërbimet laboratorike mjekësore për analizën e mostrave të gjakut të marra nga pacientët; 
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Shqyrtimi i ADN -së për qëllime mjekësore; Shërbimet mjekësore në lidhje me heqjen, 

trajtimin dhe përpunimin e qelizave njerëzore; Shërbimet e psikoterapisë; Shërbimet e 

testimit mjekësor në lidhje me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve; Shërbimet për 

testimin e gjakut; Ekzaminimi mjekësor i individëve; Planifikimi dhe mbikëqyrja e dietës; 

Shërbimet e trajtimit mjekësor të ofruara nga klinikat dhe spitalet; Sigurimi i informacionit 

në lidhje me shtesat dietike dhe ushqyese; Shërbimet e klinikave mjekësore; Konsulencë 

shëndetësore; Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin dhe prognozën e 

kancerit; Shërbimet për sigurimin e informacionit të kujdesit mjekësor; Kujdesi 

infermieror; Sigurimi i trajtimit mjekësor; Kryerja e ekzaminimeve mjekësore; Shërbimet e 

informacionit në lidhje me lentet e kontaktit; Shërbimet mjekësore në fushën e fekondimit 

in vitro; Shërbime diagnostikuese mjekësore; Analiza e indeve njerëzore për trajtim 

mjekësor; Shërbimet e vlerësimit të shëndetit mjekësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me 

heqjen, trajtimin dhe përpunimin e palcës kockore; Informacion në lidhje me dhurimin e 

gjakut; Shërbimet e mjekësisë sportive; Shërbime trans-telefonike të monitorimit të zemrës; 

këshilla farmaceutike; Ofrimi i shërbimeve të regjistrimeve mjekësore në internet të 

ndryshme nga stomatologjia; Sigurimi i informacionit në lidhje me psikologjinë; Analiza 

mjekësore për diagnostikimin dhe trajtimin e personave; Shërbimet për testimin e urinës; 

Informacion mjekësor; Psikoterapi holistike; shtëpitë e pleqve, Shërbimet e vaksinimit; 

sigurimi i informacionit në lidhje me vaksinimin për udhëtimet jashtë shtetit; 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1351 

(220) 20/09/2021 

(731) Medicover Holding (Cyprus)  

Limited Eirinis, 119 3041 Limassol, CY 

(591) kaltër dhe e bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 42  Hulumtime në fushën e mjekësisë dhe farmakologjisë; Konsulencë biokimie; 

Shërbimet laboratorike analitike; Projektimi dhe zhvillimi i teknologjisë mjekësore; 

Hulumtimi i barnave farmaceutike; Kryerja e provave klinike për produktet farmaceutike; 

Testimi i toksicitetit për qëllime kërkimore; Hulumtime biologjike; Shërbimet e kërkimit 

dhe zhvillimit në fushën e bakteriologjisë; Shërbimet për zhvillimin e metodave të testimit; 

Kërkimet shkencore në lidhje me bakteriologjinë; Hetimet shkencore për qëllime 

mjekësore; Sigurimi i informacionit dhe të dhënave në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin 

mjekësor dhe veterinar; Shërbimet e kërkimit biomjekësor; Hartimi dhe zhvillimi i 

programeve kompjuterike për përdorim me teknologjinë mjekësore; Hulumtim në lëndën 

farmaceutike; Sigurimi i informacionit shkencor; Zhvillimi i preparateve farmaceutike dhe 

ilaçeve-medikamenteve; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e imunologjisë; 

Përgatitja e mostrave imunohistologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Projektimi dhe 

zhvillimi i aparateve diagnostikuese mjekësore; Kërkimi dhe zhvillimi biokimik; Kërkimi 
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dhe zhvillimi i produkteve; Kryerja e provave klinike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit 

në fushën e citologjisë; Sigurimi i informacionit shkencor në fushën e çrregullimeve 

mjekësore dhe trajtimi i tyre; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor; 

kërkime shkencore për qëllime mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Kërkime 

laboratorike në fushën e shprehjes së gjeneve; Zhvillimi i teknologjisë së re për të tjerët; 

Shërbimet laboratorike në lidhje me prodhimin e antitrupave monoklonalë; Përgatitja e 

mostrave biologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Kërkime shkencore në fushën e 

mjekësisë sociale; Ofrimi i shërbimeve kërkimore; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në 

fushën e imunohistologjisë; Hulumtimi gjenetik .; Shërbimet kërkimore për ndarjen e 

qelizave; Konsulencë bakteriologjike; Laboratorë mjekësorë; Konsulencë në lidhje me 

kërkimin në fushën e farmakogjenetikës; Sigurimi i informacionit të kërkimit mjekësor dhe 

shkencor në fushën e farmaceutikës dhe provave klinike; Shqyrtimi i ADN -së për qëllime 

kërkimore shkencore; Shërbimet laboratorike të kërkimit mjekësor; Konsulencë në lidhje 

me bioteknologjinë; Shërbimet shkencore; Hulumtimi i qelizave burimore; Testimi i 

ilaçeve-medikamenteve farmaceutike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e 

antitrupave; Shërbimet e projektimit; Kërkime biologjike, kërkime klinike dhe kërkime 

mjekësore; Analiza e indeve njerëzore për kërkime mjekësore; Shërbimet e kërkimit 

mjekësor dhe farmakologjik; Programim kompjuterik në fushën e mjekësisë; Hulumtimi 

dhe zhvillimi në fushën e përgatitjeve diagnostikuese; Hulumtime në lidhje me ilaçet-

medikamentete; Kërkime shkencore për qëllime mjekësore; Kërkime në fushën e 

farmakogjenetikës; Shërbimet kërkimore të biokimisë; Konsulencë në fushën e kërkimit 

shkencor; Hulumtimi dhe analiza kimike; Hulumtime në lidhje me farmaceutikën; 

Shërbimet e teknologjisë së informacionit për industritë farmaceutike dhe të kujdesit 

shëndetësor; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor në fushat e biokimisë 

dhe bioteknologjisë; Shërbime kërkimore; Shërbime laboratorike mjekësore; Shërbimet 

këshilluese në lidhje me kërkimin e terapisë së gjeneve; Analiza laboratorike në fushën e 

bakteriologjisë; Kërkimi dhe zhvillimi në fushat farmaceutike dhe bioteknologjike; 

Laboratore kërkimore; Hulumtime në lidhje me bioteknologjinë; Kërkimet shkencore në 

fushën e gjenetikës dhe inxhinierisë gjenetike; Hulumtime në fushën e terapisë së gjeneve; 

Hulumtimi dhe testimi bakteriologjik; Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin në 

fushën e terapisë; Sigurimi i informacionit në lidhje me rezultatet e provave klinike për 

produktet farmaceutike; Hulumtime në lidhje me shkencat molekulare; shërbimet dhe 

zhvillimi i kërkimit biomjekësor; Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin 

farmaceutik; Shërbimet e analizës së gjakut për qëllime kërkimore shkencore; Kërkime 

shkencore për qëllime mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Konsulencë 

shkencore  

44  ARN ose analiza e ADN -së për diagnostikimin dhe prognozën e kancerit; Shërbimet 

këshilluese të farmacisë; Organizimi i trajtimit mjekësor; Planifikimi dhe mbikëqyrja e 

dietës për reduktimin e peshës; Stomatologji; Shërbimet mjekësore, përkatësisht, fekondimi 

in vitro; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor; Konsultime dentare; 

Shërbimet e mamive; Sigurimi i informacionit mjekësor në fushën e geriatrisë; Infermieri 

mjekësore; Shërbimet veterinare; Refleksologji; Sigurimi i informacionit veterinar; 

Këshillime  Psikologjike; Sigurimi i informacionit në lidhje me udhëzimet dietike dhe 

ushqyese; Konsultime mjekësore; Sigurimi i informacionit në lidhje me stomatologjinë; 

Kujdes mjekësor; Shërbimet për testimin e serumit; Testimi i kolesterolit; Shërbimet e 

konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet biofarmaceutike; Shërbime 
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higjienistike dentare; Shërbimet e këshillimit dietik [mjekësor]; Shërbimet mjekësore në 

lidhje me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e qelizave burimore; Shërbimet e klinikës 

dentare; Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin e kancerit; Shërbimet e 

telemjekësisë; Shërbimet mjekësore për trajtimin e gjendjeve të trupit të njeriut; Sigurimi i 

informacionit mjekësor në sektorin e kujdesit shëndetësor; Shërbime spitalore private; 

Shërbime këshilluese mjekësore; Përgatitja e raporteve në lidhje me çështjet mjekësore; 

Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet farmaceutike; Kryerja e 

diagnozës së sëmundjeve; këshilla ushqyese; Shtëpi të rimëkëmbjes; Shërbimet e 

fekondimit in vitro; Shërbime farmaceutike; Shërbimet mjekësore; Shërbimet laboratorike 

mjekësore për analizën e mostrave të marra nga pacientët; Shërbime psikiatrike; Shërbimet 

e analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e pacientëve; Shërbimet spitalore; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me shërbimet e kujdesit infermieror; Shërbime optike; shërbimet e 

kujdesit pas lindjes për gratë; Shërbimet e konsulencës në lidhje me dobësimin; Shqyrtimi 

mjekësor; Këshilla shëndetësore dhe shërbime informacioni; Kujdes paliativ; Konsulencë 

profesionale në lidhje me dietën; Shërbimet për ofrimin e objekteve mjekësore; Shërbimet e 

analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e personave të ofruar nga një laborator 

mjekësor; Shërbimet e konsulencës mjekësore; Shërbime këshilluese në lidhje me dietën; 

shërbimet e pushimit në shtëpi; Shërbime këshilluese dietike; kujdes mjekësor ambulant; 

Shërbimet e farmacisë; Testimi gjenetik për qëllime mjekësore; Konsulencë në fushën e të 

ushqyerit; Shërbimet e kujdesit shëndetësor për njerëzit; Grumbullimi dhe ruajtja e gjakut 

të njeriut; Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet mjekësore; 

Sigurimi i informacionit për pacientët në fushën e administrimit të ilaçeve; Sigurimi i 

informacionit për ushqyerjen me gji; Shërbimet e trajtimit mjekësor; Shërbimet e kujdesit 

shëndetësor të ofruara përmes një rrjeti të ofruesve të kujdesit shëndetësor në bazë të 

kontratës; Testimi mjekësor për qëllime diagnostikimi ose trajtimi; Shërbime me ultratinguj 

për qëllime mjekësore; Shërbimet e ndihmës emergjente në fushën mjekësore; Këshilla në 

lidhje me stomatologjinë; Shërbimet mjekësore për diagnostikimin e gjendjeve të trupit të 

njeriut; Shërbimet e bankës së gjakut të kordonit; Shërbimet e analizave mjekësore në 

lidhje me trajtimin e personave; Udhëzime dietike; Shërbimet e qendrave shëndetësore; 

Shërbimet e informacionit të kujdesit shëndetësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me 

heqjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të njeriut; Shërbimet e mjekëve; Shërbimet 

mjekësore dhe shëndetësore në lidhje me ADN -në, gjenetikën dhe testimin gjenetik; 

Infermieri, mjekësore; Rehabilitimi fizik; Shërbimet e patologjisë; Shërbimet e okulistëve; 

Sigurimi i informacionit farmaceutik; Shërbimet e bankës së gjakut; Shërbimet mjekësore 

dhe shëndetësore; Konsulencë mjekësore për përzgjedhjen e karrigeve me rrota të 

përshtatshm te invalidëve , komode, ngritëse të Invalidëve , korniza lrvizese dhe shtretër 

për ecje- levizje ; Shërbimet këshilluese në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet 

mjekësore në lidhje me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të kordonit të kërthizës; 

Shërbimet laboratorike mjekësore për analizën e mostrave të gjakut të marra nga pacientët; 

Shqyrtimi i ADN -së për qëllime mjekësore; Shërbimet mjekësore në lidhje me heqjen, 

trajtimin dhe përpunimin e qelizave njerëzore; Shërbimet e psikoterapisë; Shërbimet e 

testimit mjekësor në lidhje me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve; Shërbimet për 

testimin e gjakut; Ekzaminimi mjekësor i individëve; Planifikimi dhe mbikëqyrja e dietës; 

Shërbimet e trajtimit mjekësor të ofruara nga klinikat dhe spitalet; Sigurimi i informacionit 

në lidhje me shtesat dietike dhe ushqyese; Shërbimet e klinikave mjekësore; Konsulencë 

shëndetësore; Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin dhe prognozën e 
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kancerit; Shërbimet për sigurimin e informacionit të kujdesit mjekësor; Kujdesi 

infermieror; Sigurimi i trajtimit mjekësor; Kryerja e ekzaminimeve mjekësore; Shërbimet e 

informacionit në lidhje me lentet e kontaktit; Shërbimet mjekësore në fushën e fekondimit 

in vitro; Shërbime diagnostikuese mjekësore; Analiza e indeve njerëzore për trajtim 

mjekësor; Shërbimet e vlerësimit të shëndetit mjekësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me 

heqjen, trajtimin dhe përpunimin e palcës kockore; Informacion në lidhje me dhurimin e 

gjakut; Shërbimet e mjekësisë sportive; Shërbime trans-telefonike të monitorimit të zemrës; 

këshilla farmaceutike; Ofrimi i shërbimeve të regjistrimeve mjekësore në internet të 

ndryshme nga stomatologjia; Sigurimi i informacionit në lidhje me psikologjinë; Analiza 

mjekësore për diagnostikimin dhe trajtimin e personave; Shërbimet për testimin e urinës; 

Informacion mjekësor; Psikoterapi holistike; shtëpitë e pleqve, Shërbimet e vaksinimit; 

sigurimi i informacionit në lidhje me vaksinimin për udhëtimet jashtë shtetit; 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1352 

(220) 20/09/2021 

(731) Medicover Holding (Cyprus)  

 Limited Eirinis, 119 3041 Limassol, CY 

(591) kaltër dhe e bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 42  Hulumtime në fushën e mjekësisë dhe farmakologjisë; Konsulencë biokimie; 

Shërbimet laboratorike analitike; Projektimi dhe zhvillimi i teknologjisë mjekësore; 

Hulumtimi i barnave farmaceutike; Kryerja e provave klinike për produktet farmaceutike; 

Testimi i toksicitetit për qëllime kërkimore; Hulumtime biologjike; Shërbimet e kërkimit 

dhe zhvillimit në fushën e bakteriologjisë; Shërbimet për zhvillimin e metodave të testimit; 

Kërkimet shkencore në lidhje me bakteriologjinë; Hetimet shkencore për qëllime 

mjekësore; Sigurimi i informacionit dhe të dhënave në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin 

mjekësor dhe veterinar; Shërbimet e kërkimit biomjekësor; Hartimi dhe zhvillimi i 

programeve kompjuterike për përdorim me teknologjinë mjekësore; Hulumtim në lëndën 

farmaceutike; Sigurimi i informacionit shkencor; Zhvillimi i preparateve farmaceutike dhe 

ilaçeve-medikamenteve; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e imunologjisë; 

Përgatitja e mostrave imunohistologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Projektimi dhe 

zhvillimi i aparateve diagnostikuese mjekësore; Kërkimi dhe zhvillimi biokimik; Kërkimi 

dhe zhvillimi i produkteve; Kryerja e provave klinike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit 

në fushën e citologjisë; Sigurimi i informacionit shkencor në fushën e çrregullimeve 

mjekësore dhe trajtimi i tyre; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor; 

kërkime shkencore për qëllime mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Kërkime 

laboratorike në fushën e shprehjes së gjeneve; Zhvillimi i teknologjisë së re për të tjerët; 

Shërbimet laboratorike në lidhje me prodhimin e antitrupave monoklonalë; Përgatitja e 

mostrave biologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Kërkime shkencore në fushën e 

mjekësisë sociale; Ofrimi i shërbimeve kërkimore; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në 
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fushën e imunohistologjisë; Hulumtimi gjenetik .; Shërbimet kërkimore për ndarjen e 

qelizave; Konsulencë bakteriologjike; Laboratorë mjekësorë; Konsulencë në lidhje me 

kërkimin në fushën e farmakogjenetikës; Sigurimi i informacionit të kërkimit mjekësor dhe 

shkencor në fushën e farmaceutikës dhe provave klinike; Shqyrtimi i ADN -së për qëllime 

kërkimore shkencore; Shërbimet laboratorike të kërkimit mjekësor; Konsulencë në lidhje 

me bioteknologjinë; Shërbimet shkencore; Hulumtimi i qelizave burimore; Testimi i 

ilaçeve-medikamenteve farmaceutike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e 

antitrupave; Shërbimet e projektimit; Kërkime biologjike, kërkime klinike dhe kërkime 

mjekësore; Analiza e indeve njerëzore për kërkime mjekësore; Shërbimet e kërkimit 

mjekësor dhe farmakologjik; Programim kompjuterik në fushën e mjekësisë; Hulumtimi 

dhe zhvillimi në fushën e përgatitjeve diagnostikuese; Hulumtime në lidhje me ilaçet-

medikamentete; Kërkime shkencore për qëllime mjekësore; Kërkime në fushën e 

farmakogjenetikës; Shërbimet kërkimore të biokimisë; Konsulencë në fushën e kërkimit 

shkencor; Hulumtimi dhe analiza kimike; Hulumtime në lidhje me farmaceutikën; 

Shërbimet e teknologjisë së informacionit për industritë farmaceutike dhe të kujdesit 

shëndetësor; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor në fushat e biokimisë 

dhe bioteknologjisë; Shërbime kërkimore; Shërbime laboratorike mjekësore; Shërbimet 

këshilluese në lidhje me kërkimin e terapisë së gjeneve; Analiza laboratorike në fushën e 

bakteriologjisë; Kërkimi dhe zhvillimi në fushat farmaceutike dhe bioteknologjike; 

Laboratore kërkimore; Hulumtime në lidhje me bioteknologjinë; Kërkimet shkencore në 

fushën e gjenetikës dhe inxhinierisë gjenetike; Hulumtime në fushën e terapisë së gjeneve; 

Hulumtimi dhe testimi bakteriologjik; Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin në 

fushën e terapisë; Sigurimi i informacionit në lidhje me rezultatet e provave klinike për  

produktet farmaceutike; Hulumtime në lidhje me shkencat molekulare; shërbimet dhe 

zhvillimi i kërkimit biomjekësor; Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin 

farmaceutik; Shërbimet e analizës së gjakut për qëllime kërkimore shkencore; Kërkime 

shkencore për qëllime mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Konsulencë 

shkencore  

44  ARN ose analiza e ADN -së për diagnostikimin dhe prognozën e kancerit; Shërbimet 

këshilluese të farmacisë; Organizimi i trajtimit mjekësor; Planifikimi dhe mbikëqyrja e 

dietës për reduktimin e peshës; Stomatologji; Shërbimet mjekësore, përkatësisht, fekondimi 

in vitro; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor; Konsultime dentare; 

Shërbimet e mamive; Sigurimi i informacionit mjekësor në fushën e geriatrisë; Infermieri 

mjekësore; Shërbimet veterinare; Refleksologji; Sigurimi i informacionit veterinar; 

Këshillime  Psikologjike; Sigurimi i informacionit në lidhje me udhëzimet dietike dhe 

ushqyese; Konsultime mjekësore; Sigurimi i informacionit në lidhje me stomatologjinë; 

Kujdes mjekësor; Shërbimet për testimin e serumit; Testimi i kolesterolit; Shërbimet e 

konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet biofarmaceutike; Shërbime 

higjienistike dentare; Shërbimet e këshillimit dietik [mjekësor]; Shërbimet mjekësore në 

lidhje me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e qelizave burimore; Shërbimet e klinikës 

dentare; Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin e kancerit; Shërbimet e 

telemjekësisë; Shërbimet mjekësore për trajtimin e gjendjeve të trupit të njeriut; Sigurimi i 

informacionit mjekësor në sektorin e kujdesit shëndetësor; Shërbime spitalore private; 

Shërbime këshilluese mjekësore; Përgatitja e raporteve në lidhje me çështjet mjekësore; 

Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet farmaceutike; Kryerja e 

diagnozës së sëmundjeve; këshilla ushqyese; Shtëpi të rimëkëmbjes; Shërbimet e 
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fekondimit in vitro; Shërbime farmaceutike; Shërbimet mjekësore; Shërbimet laboratorike 

mjekësore për analizën e mostrave të marra nga pacientët; Shërbime psikiatrike; Shërbimet 

e analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e pacientëve; Shërbimet spitalore; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me shërbimet e kujdesit infermieror; Shërbime optike; shërbimet e 

kujdesit pas lindjes për gratë; Shërbimet e konsulencës në lidhje me dobësimin; Shqyrtimi 

mjekësor; Këshilla shëndetësore dhe shërbime informacioni; Kujdes paliativ; Konsulencë 

profesionale në lidhje me dietën; Shërbimet për ofrimin e objekteve mjekësore; Shërbimet e 

analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e personave të ofruar nga një laborator 

mjekësor; Shërbimet e konsulencës mjekësore; Shërbime këshilluese në lidhje me dietën; 

shërbimet e pushimit në shtëpi; Shërbime këshilluese dietike; kujdes mjekësor ambulant; 

Shërbimet e farmacisë; Testimi gjenetik për qëllime mjekësore; Konsulencë në fushën e të 

ushqyerit; Shërbimet e kujdesit shëndetësor për njerëzit; Grumbullimi dhe ruajtja e gjakut 

të njeriut; Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet mjekësore; 

Sigurimi i informacionit për pacientët në fushën e administrimit të ilaçeve; Sigurimi i 

informacionit për ushqyerjen me gji; Shërbimet e trajtimit mjekësor; Shërbimet e kujdesit 

shëndetësor të ofruara përmes një rrjeti të ofruesve të kujdesit shëndetësor në bazë të 

kontratës; Testimi mjekësor për qëllime diagnostikimi ose trajtimi; Shërbime me ultratinguj 

për qëllime mjekësore; Shërbimet e ndihmës emergjente në fushën mjekësore; Këshilla në 

lidhje me stomatologjinë; Shërbimet mjekësore për diagnostikimin e gjendjeve të trupit të 

njeriut; Shërbimet e bankës së gjakut të kordonit; Shërbimet e analizave mjekësore në 

lidhje me trajtimin e personave; Udhëzime dietike; Shërbimet e qendrave shëndetësore; 

Shërbimet e informacionit të kujdesit shëndetësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me 

heqjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të njeriut; Shërbimet e mjekëve; Shërbimet 

mjekësore dhe                                                                                                                                                 

shëndetësore në lidhje me ADN -në, gjenetikën dhe testimin gjenetik; Infermieri, 

mjekësore; Rehabilitimi fizik; Shërbimet e patologjisë; Shërbimet e okulistëve; Sigurimi i 

informacionit farmaceutik; Shërbimet e bankës së gjakut; Shërbimet mjekësore dhe 

shëndetësore; Konsulencë mjekësore për përzgjedhjen e karrigeve me rrota të përshtatshm 

te invalidëve , komode, ngritëse të Invalidëve , korniza lrvizese dhe shtretër për ecje- 

levizje ; Shërbimet këshilluese në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet mjekësore në 

lidhje me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të kordonit të kërthizës; Shërbimet 

laboratorike mjekësore për analizën e mostrave të gjakut të marra nga pacientët; Shqyrtimi i 

ADN -së për qëllime mjekësore; Shërbimet mjekësore në lidhje me heqjen, trajtimin dhe 

përpunimin e qelizave njerëzore; Shërbimet e psikoterapisë; Shërbimet e testimit mjekësor 

në lidhje me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve; Shërbimet për testimin e gjakut; 

Ekzaminimi mjekësor i individëve; Planifikimi dhe mbikëqyrja e dietës; Shërbimet e 

trajtimit mjekësor të ofruara nga klinikat dhe spitalet; Sigurimi i informacionit në lidhje me 

shtesat dietike dhe ushqyese; Shërbimet e klinikave mjekësore; Konsulencë shëndetësore; 

Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin dhe prognozën e kancerit; Shërbimet 

për sigurimin e informacionit të kujdesit mjekësor; Kujdesi infermieror; Sigurimi i trajtimit 

mjekësor; Kryerja e ekzaminimeve mjekësore; Shërbimet e informacionit në lidhje me 

lentet e kontaktit; Shërbimet mjekësore në fushën e fekondimit in vitro; Shërbime 

diagnostikuese mjekësore; Analiza e indeve njerëzore për trajtim mjekësor; Shërbimet e 

vlerësimit të shëndetit mjekësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me heqjen, trajtimin dhe 

përpunimin e palcës kockore; Informacion në lidhje me dhurimin e gjakut; Shërbimet e 

mjekësisë sportive; Shërbime trans-telefonike të monitorimit të zemrës; këshilla 
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farmaceutike; Ofrimi i shërbimeve të regjistrimeve mjekësore në internet të ndryshme nga 

stomatologjia; Sigurimi i informacionit në lidhje me psikologjinë; Analiza mjekësore për 

diagnostikimin dhe trajtimin e personave; Shërbimet për testimin e urinës; Informacion 

mjekësor; Psikoterapi holistike; shtëpitë e pleqve, Shërbimet e vaksinimit; sigurimi i 

informacionit në lidhje me vaksinimin për udhëtimet jashtë shtetit; 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1353 

(220) 20/09/2021 

(731) Medicover Holding (Cyprus) 

Limited Eirinis, 119 3041 Limassol, CY 

(591) kaltër dhe e bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 42  Hulumtime në fushën e mjekësisë dhe farmakologjisë; Konsulencë biokimie; 

Shërbimet laboratorike analitike; Projektimi dhe zhvillimi i teknologjisë mjekësore; 

Hulumtimi i barnave farmaceutike; Kryerja e provave klinike për produktet farmaceutike; 

Testimi i toksicitetit për qëllime kërkimore; Hulumtime biologjike; Shërbimet e kërkimit 

dhe zhvillimit në fushën e bakteriologjisë; Shërbimet për zhvillimin e metodave të testimit; 

Kërkimet shkencore në lidhje me bakteriologjinë; Hetimet shkencore për qëllime 

mjekësore; Sigurimi i informacionit dhe të dhënave në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin 

mjekësor dhe veterinar; Shërbimet e kërkimit biomjekësor; Hartimi dhe zhvillimi i 

programeve kompjuterike për përdorim me teknologjinë mjekësore; Hulumtim në lëndën 

farmaceutike; Sigurimi i informacionit shkencor; Zhvillimi i preparateve farmaceutike dhe 

ilaçeve-medikamenteve; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e imunologjisë; 

Përgatitja e mostrave imunohistologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Projektimi dhe 

zhvillimi i aparateve diagnostikuese mjekësore; Kërkimi dhe zhvillimi biokimik; Kërkimi 

dhe zhvillimi i produkteve; Kryerja e provave klinike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit 

në fushën e citologjisë; Sigurimi i informacionit shkencor në fushën e çrregullimeve 

mjekësore dhe trajtimi i tyre; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor; 

kërkime shkencore për qëllime mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Kërkime 

laboratorike në fushën e shprehjes së gjeneve; Zhvillimi i teknologjisë së re për të tjerët; 

Shërbimet laboratorike në lidhje me prodhimin e antitrupave monoklonalë; Përgatitja e 

mostrave biologjike për analiza në laboratorët kërkimor; Kërkime shkencore në fushën e 

mjekësisë sociale; Ofrimi i shërbimeve kërkimore; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në 

fushën e imunohistologjisë; Hulumtimi gjenetik .; Shërbimet kërkimore për ndarjen e 

qelizave; Konsulencë bakteriologjike; Laboratorë mjekësorë; Konsulencë në lidhje me 

kërkimin në fushën e farmakogjenetikës; Sigurimi i informacionit të kërkimit mjekësor dhe 

shkencor në fushën e farmaceutikës dhe provave klinike; Shqyrtimi i ADN -së për qëllime 

kërkimore shkencore; Shërbimet laboratorike të kërkimit mjekësor; Konsulencë në lidhje 

me bioteknologjinë; Shërbimet shkencore; Hulumtimi i qelizave burimore; Testimi i 

ilaçeve-medikamenteve farmaceutike; Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e 
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antitrupave; Shërbimet e projektimit; Kërkime biologjike, kërkime klinike dhe kërkime 

mjekësore; Analiza e indeve njerëzore për kërkime mjekësore; Shërbimet e kërkimit 

mjekësor dhe farmakologjik; Programim kompjuterik në fushën e mjekësisë; Hulumtimi 

dhe zhvillimi në fushën e përgatitjeve diagnostikuese; Hulumtime në lidhje me ilaçet-

medikamentete; Kërkime shkencore për qëllime mjekësore; Kërkime në fushën e 

farmakogjenetikës; Shërbimet kërkimore të biokimisë; Konsulencë në fushën e kërkimit 

shkencor; Hulumtimi dhe analiza kimike; Hulumtime në lidhje me farmaceutikën; 

Shërbimet e teknologjisë së informacionit për industritë farmaceutike dhe të kujdesit 

shëndetësor; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor në fushat e biokimisë 

dhe bioteknologjisë; Shërbime kërkimore; Shërbime laboratorike mjekësore; Shërbimet 

këshilluese në lidhje me kërkimin e terapisë së gjeneve; Analiza laboratorike në fushën e 

bakteriologjisë; Kërkimi dhe zhvillimi në fushat farmaceutike dhe bioteknologjike; 

Laboratore kërkimore; Hulumtime në lidhje me bioteknologjinë; Kërkimet shkencore në 

fushën e gjenetikës dhe inxhinierisë gjenetike; Hulumtime në fushën e terapisë së gjeneve; 

Hulumtimi dhe testimi bakteriologjik; Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin në 

fushën e terapisë; Sigurimi i informacionit në lidhje me rezultatet e provave klinike për  

produktet farmaceutike; Hulumtime në lidhje me shkencat molekulare; shërbimet dhe 

zhvillimi i kërkimit biomjekësor; Konsulencë në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin 

farmaceutik; Shërbimet e analizës së gjakut për qëllime kërkimore shkencore; Kërkime 

shkencore për qëllime mjekësore në fushën e sëmundjeve kanceroze; Konsulencë 

shkencore  

44  ARN ose analiza e ADN -së për diagnostikimin dhe prognozën e kancerit; Shërbimet 

këshilluese të farmacisë; Organizimi i trajtimit mjekësor; Planifikimi dhe mbikëqyrja e 

dietës për reduktimin e peshës; Stomatologji; Shërbimet mjekësore, përkatësisht, fekondimi 

in vitro; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor; Konsultime dentare; 

Shërbimet e mamive; Sigurimi i informacionit mjekësor në fushën e geriatrisë; Infermieri 

mjekësore; Shërbimet veterinare; Refleksologji; Sigurimi i informacionit veterinar; 

Këshillime  Psikologjike; Sigurimi i informacionit në lidhje me udhëzimet dietike dhe 

ushqyese; Konsultime mjekësore; Sigurimi i informacionit në lidhje me stomatologjinë; 

Kujdes mjekësor; Shërbimet për testimin e serumit; Testimi i kolesterolit; Shërbimet e 

konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet biofarmaceutike; Shërbime 

higjienistike dentare; Shërbimet e këshillimit dietik [mjekësor]; Shërbimet mjekësore në 

lidhje me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e qelizave burimore; Shërbimet e klinikës 

dentare; Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin e kancerit; Shërbimet e 

telemjekësisë; Shërbimet mjekësore për trajtimin e gjendjeve të trupit të njeriut; Sigurimi i 

informacionit mjekësor në sektorin e kujdesit shëndetësor; Shërbime spitalore private; 

Shërbime këshilluese mjekësore; Përgatitja e raporteve në lidhje me çështjet mjekësore; 

Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet farmaceutike; Kryerja e 

diagnozës së sëmundjeve; këshilla ushqyese; Shtëpi të rimëkëmbjes; Shërbimet e 

fekondimit in vitro; Shërbime farmaceutike; Shërbimet mjekësore; Shërbimet laboratorike 

mjekësore për analizën e mostrave të marra nga pacientët; Shërbime psikiatrike; Shërbimet 

e analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e pacientëve; Shërbimet spitalore; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me shërbimet e kujdesit infermieror; Shërbime optike; shërbimet e 

kujdesit pas lindjes për gratë; Shërbimet e konsulencës në lidhje me dobësimin; Shqyrtimi 

mjekësor; Këshilla shëndetësore dhe shërbime informacioni; Kujdes paliativ; Konsulencë 

profesionale në lidhje me dietën; Shërbimet për ofrimin e objekteve mjekësore; Shërbimet e 
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analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e personave të ofruar nga një laborator 

mjekësor; Shërbimet e konsulencës mjekësore; Shërbime këshilluese në lidhje me dietën; 

shërbimet e pushimit në shtëpi; Shërbime këshilluese dietike; kujdes mjekësor ambulant; 

Shërbimet e farmacisë; Testimi gjenetik për qëllime mjekësore; Konsulencë në fushën e të 

ushqyerit; Shërbimet e kujdesit shëndetësor për njerëzit; Grumbullimi dhe ruajtja e gjakut 

të njeriut; Shërbimet e konsulencës dhe informacionit në lidhje me produktet mjekësore; 

Sigurimi i informacionit për pacientët në fushën e administrimit të ilaçeve; Sigurimi i 

informacionit për ushqyerjen me gji; Shërbimet e trajtimit mjekësor; Shërbimet e kujdesit 

shëndetësor të ofruara përmes një rrjeti të ofruesve të kujdesit shëndetësor në bazë të 

kontratës; Testimi mjekësor për qëllime diagnostikimi ose trajtimi; Shërbime me ultratinguj 

për qëllime mjekësore; Shërbimet e ndihmës emergjente në fushën mjekësore; Këshilla në 

lidhje me stomatologjinë; Shërbimet mjekësore për diagnostikimin e gjendjeve të trupit të 

njeriut; Shërbimet e bankës së gjakut të kordonit; Shërbimet e analizave mjekësore në 

lidhje me trajtimin e personave; Udhëzime dietike; Shërbimet e qendrave shëndetësore; 

Shërbimet e informacionit të kujdesit shëndetësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me 

heqjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të njeriut; Shërbimet e mjekëve;  

Shërbimet mjekësore dhe                                                                                                                  

shëndetësore në lidhje me ADN -në, gjenetikën dhe testimin gjenetik; Infermieri, 

mjekësore; Rehabilitimi fizik; Shërbimet e patologjisë; Shërbimet e okulistëve; Sigurimi i 

informacionit farmaceutik; Shërbimet e bankës së gjakut; Shërbimet mjekësore dhe 

shëndetësore; Konsulencë mjekësore për përzgjedhjen e karrigeve me rrota të përshtatshm 

te invalidëve , komode, ngritëse të Invalidëve , korniza lrvizese dhe shtretër për ecje- 

levizje ; Shërbimet këshilluese në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet mjekësore në 

lidhje me heqjen, trajtimin dhe përpunimin e gjakut të kordonit të kërthizës; Shërbimet 

laboratorike mjekësore për analizën e mostrave të gjakut të marra nga pacientët; Shqyrtimi i 

ADN -së për qëllime mjekësore; Shërbimet mjekësore në lidhje me heqjen, trajtimin dhe 

përpunimin e qelizave njerëzore; Shërbimet e psikoterapisë; Shërbimet e testimit mjekësor 

në lidhje me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve; Shërbimet për testimin e gjakut; 

Ekzaminimi mjekësor i individëve; Planifikimi dhe mbikëqyrja e dietës; Shërbimet e 

trajtimit mjekësor të ofruara nga klinikat dhe spitalet; Sigurimi i informacionit në lidhje me 

shtesat dietike dhe ushqyese; Shërbimet e klinikave mjekësore; Konsulencë shëndetësore; 

Shërbimet e analizave mjekësore për diagnostikimin dhe prognozën e kancerit; Shërbimet 

për sigurimin e informacionit të kujdesit mjekësor; Kujdesi infermieror; Sigurimi i trajtimit 

mjekësor; Kryerja e ekzaminimeve mjekësore; Shërbimet e informacionit në lidhje me 

lentet e kontaktit; Shërbimet mjekësore në fushën e fekondimit in vitro; Shërbime 

diagnostikuese mjekësore; Analiza e indeve njerëzore për trajtim mjekësor; Shërbimet e 

vlerësimit të shëndetit mjekësor; Shërbimet mjekësore në lidhje me heqjen, trajtimin dhe 

përpunimin e palcës kockore; Informacion në lidhje me dhurimin e gjakut; Shërbimet e 

mjekësisë sportive; Shërbime trans-telefonike të monitorimit të zemrës; këshilla 

farmaceutike; Ofrimi i shërbimeve të regjistrimeve mjekësore në internet të ndryshme nga 

stomatologjia; Sigurimi i informacionit në lidhje me psikologjinë; Analiza mjekësore për 

diagnostikimin dhe trajtimin e personave; Shërbimet për testimin e urinës; Informacion 

mjekësor; Psikoterapi holistike; shtëpitë e pleqve, Shërbimet e vaksinimit; sigurimi i 

informacionit në lidhje me vaksinimin për udhëtimet jashtë shtetit; 
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(210) KS/M/ 2021/1354 

(220) 20/09/2021 

(731) Mentor Selimi Ferizaj-Njazi 

Bajraktari , KS 

(591) E verdhe, e kuqe  

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

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

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

31  Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt  

32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1355 

(220) 21/09/2021 

(731) LABORATORIOS ORDESA, S.L.   

c. Coso Alto, 21 22002 HUESCA 

(HUESCA) , ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  ORDESA 

 

 
     

 

(511) 5  Shtesa ushqimore, shtesa ushqimore, substanca dietike për përdorim mjekësor, 

suplemente vitamina dhe minerale, preparate sanitare për përdorim mjekësor, ushqim për 

bebe, produkte kolagjeni  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1356 

(220) 21/09/2021 

(731) Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 

300 Park Avenue New York, N.Y. 10022 

United States of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  SPARKLE DIAMONDS 

 

 
     

 

(511) 3  Pasta dhëmbësh jo-mjekësore  
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(210) KS/M/ 2021/1358 

(220) 22/09/2021 

(731) MONINI S.P.A. Strada Statale 3 

Flaminia Km 129 snc, 06049 SPOLETO 

(PG) – , IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Vajëra dhe yndyrë për ushqim; vajëra me shije; vaj ulliri; vaj arre; vaj luledielli 

për ushqim; vaj misri për ushqim; vaj i farave; vaj soje; ullinjë, [të përgaditur]; ullinjë, të 

konzervuar; pure ulliri; paste ulliri;  pemë dhe perimë të konzervuara, të ngrira, të thara dhe 

të ziera; xhelatinë; marmelatë; kompot; salcë; turshi; vezë; qumsht dhe produkte qumshti; 

djath; jogurt; mish; shpezë;  kafshë gjahu, jot e gjalla; ekstrakt mishi; peshk, jo i gjallë  

30  Uthull; uthull me aromë; uthull balsamike; melmesa [erëza]; gjëra ushqimore të 

përgaditura në formë të salcave; salcë paste; pasta; obroke të gatshme me përmbajtje të 

pastave; byrek në tavë; përgadesa drithërash; gjëra ushqimore të bëra nga drithërat; ushqim 

i lehtë me bazë-drithërash; bukë dhe simite; ushqime furre; pica; miell; biskota; ëmbëlsira; 

torte; akull që hahet; mjaltë; melasë; tharm; pluhur për pjekje; krypë; mustard; erëza; kafe; 

kafe artificiale; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapioka; sago; akull [ujë i ngrirë].”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1359 

(220) 22/09/2021 

(731) BRUNI PIZZA SH.P.K. 

Rr. Ukshin Hoti Prishtina, KS 

(591) E kuqe dhe e bardhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29   Ekstrakte mishi;fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të gatshme;vajra 

ushqimore dhe yndyra, suxhuk, supë;perime të freskëta  

30  Pica të gatshme, sandviça të ngrohtë dhe të ftohtë; shkopinj buke, tul buke të freskët 

sikurse janë toptha brumi dhe pasta të pregatitura për konsum në objekte apo jashta 

objekteve; ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi (cheesecake) dhe ëmbëlsira të pjekura; speca 

të terur për përdorim si erëza; kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale, tharmë, pluhur gatimi, 
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kripë, uthull, salca, erëza, oriz.  

33  Pije alkoolike, pije alkoolike të destinuara, rum, pije me bazë rumi, tekillë, pije me bazë 

tekille; votka, pije me bazë votke, viski, pije me bazë viski, gjin, pije me bazë gjini, konjak, 

pije me bazë konjaki, liker; verë, koktej alkooli I përgaditur.  

43  Sherbime restorantesh, posaqerisht sigurimi I picave , ushqime tjera dhe pije për 

konsum Brenda objektit apo bartje me veti (take away); sherbime restorantesh për të cilat 

ofrojnë ushqime edhe nëpër shtëpija.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1360 

(220) 22/09/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DIAGLO 

 

 
     

 

(511) 5  Produktet farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1361 

(220) 22/09/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DIAGLET  

 

 

 
     

 

(511) 5  Produktet farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1362 

(220) 22/09/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DIATER  

 

 

 

 
     

 

(511) 5  Produktet farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2021/1363 

(220) 23/09/2021 

(731) JACOBS DOUWE EGBERTS DE 

GmbH Langemarckstrasse 4-20, D-281 99 

Bremen, Germany, DE 

(591) Ari dhe zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, ekstrakte kafeje, zëvendësues kafeje, kafe pa kafeinë; çaj, pije dhe 

përgatitje me bazë çaji dhe kafeje për pije të tilla; kafe e ftohte; çaj i ftohte; pije dhe 

preparate me bazë kakao dhe çokollatë për përgatitjen e pijeve të tilla; sheqer, ëmbëlsues 

natyralë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1365 

(220) 23/09/2021 

(731) Frida BANUSH Tiranë, njësia 

bashkiake nr. 5, Rruga "Ibrahim Rrugova", 

pallati "Agimi", Shkalla nr. 1, Tirane 

Shqipëri, AL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 31  Buqetë me lule natyrale; Dekorim me lule natyrale.  

35  Shërbime të reklamimit; shërbime të menaxhimit, organizimit dhe administrimit të 

biznesit; funksione zyre; shërbime të shitjes on line të luleve; shërbime të marketingut; 

shërbime të demonstrimit të mallrave; shërbime të ofrimit të informacionit tregtar dhe 

këshillimit për konsumatorët në përzgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të 

ofrimit të informacionit të biznesit;  

shërbime të asistencës për menaxhimin e biznesit. 

 

  

42  Dizajnim i dekorit të brendshëm.  
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(210) KS/M/ 2021/1366 

(220) 23/09/2021 

(731) JOHNSON & JOHNSON  

One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, USA., US 

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

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

(540)  TECVAYLI 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për njerëz.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1367 

(220) 24/09/2021 

(300) 36413  15/09/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Switzerland, CH 

(591)    E zezë,  e kaltër     

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

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

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  
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(210) KS/M/ 2021/1368 

(220) 24/09/2021 

(731) Top Shop International SA 

Via Al Mulino 22 6814 Cadempino, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  DORMEO 

 

 
     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, 

fotografike, kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, 

testimi, inspektimi, shpëtimi i jetës dhe mësimi; aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të 

shkarkueshme, programe kompjuterike, media regjistrimi dhe ruajtjeje dixhitale ose 

analoge të zbrazëta; mekanizmat për aparatet e operuara me monedha; arka, pajisje 

llogaritëse; kompjuterë dhe pajisje kompjuterike periferike; kostume zhytjeje, maska për 

zhytës, priza veshi për zhytësit, kapëse hundësh për zhytësit dhe notarë, doreza për zhytësit, 

aparate frymëmarrjeje për not nënujor; aparate për shuarjen e zjarrit; softuer për lojëra; 

aplikacione celulare; softuer aplikimi për pajisjet mobile; filmat vizatimorë (të animuar); 

karikaturat e animuara të shkarkueshme.  

28  Lojëra, lodra dhe gjësende për lojëra; aparate për lojëra video; artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv; dekorime për pemët e Krishtlindjeve; gjësende lojrash; kafshë pëlhure të mbushura 

me mbushje të butë; lodra të mbushura me mbushje të butë; lodra prej pelushi; lodra prej 

pelushi në batanije të bashkangjitur; lodra tavoline.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1369 

(220) 24/09/2021 

(731) Top Shop International SA 

Via Al Mulino 22 6814 Cadempino, CH 

(591) Pembe, verdhë, bardhë dhe kaltër 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, 

fotografike, kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, 

testimi, inspektimi, shpëtimi i jetës dhe mësimi; aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të 
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shkarkueshme, programe kompjuterike, media regjistrimi dhe ruajtjeje dixhitale ose 

analoge të zbrazëta; mekanizmat për aparatet e operuara me monedha; arka, pajisje 

llogaritëse; kompjuterë dhe pajisje kompjuterike periferike; kostume zhytjeje, maska për 

zhytës, priza veshi për zhytësit, kapëse hundësh për zhytësit dhe notarë, doreza për zhytësit, 

aparate frymëmarrjeje për not nënujor; aparate për shuarjen e zjarrit; softuer për lojëra; 

aplikacione celulare; softuer aplikimi për pajisjet mobile; filmat vizatimorë (të animuar); 

karikaturat e animuara të shkarkueshme.  

16  Letër dhe karton; materiale të shtypura; material për lidhjen e librave; fotografi; pajisje 

shkrimi për zyre, përveç mobiljeve; ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; materiale 

vizatimi dhe materiale për artistë; furça boje; materiale udhëzuese dhe mësimore; fletë 

plastike, filma dhe qese për mbështjellje dhe paketim; llojet e printerëve, blloqet e 

printimit; broshura; materiale vizatimi; materiale të shtypura; libra për ngjyrosje; printime 

kartonash.  

28  Lojëra, lodra dhe gjësende për lojëra; aparate për lojëra video; artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv; dekorime për pemët e Krishtlindjeve; gjësende lojrash; kafshë pëlhure të mbushura 

me mbushje të butë; lodra të mbushura me mbushje të butë; lodra prej pelushi; lodra prej 

pelushi në batanije të bashkangjitur; lodra tavoline.  

41   Arsimimi; ofrimi i trajnimit; argëtuese; aktivitete sportive dhe kulturore; Lojëra në 

internet (jo të shkarkueshme); lojëra kompjuterike online; duke ofruar video lojëra online.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1370 

(220) 24/09/2021 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591) E zezë, e verdhë, hiri dhe e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Teknologji informacioni dhe pajisje audio-vizuale, multimediale dhe fotografike; 

përmbajtje e regjistruar; hulumtime shkencore dhe aparate laboratorike, aparate edukimi 

dhe simulatorë.  

35  Shërbime reklamimi, marketingu dhe promocioni.  

38  Shërbime telekomunikimi; sigurimi dhe dhënia me qira e strukturave dhe pajisjeve të 

telekomunikimit.  

41  Shërbime edukative, argëtuese dhe sportive; publikimi, raportimi dhe shkrimi i 

teksteve; shërbime të rezervimit dhe prenotimit të biletave për aktivitete dhe ngjarje 

edukative, argëtuese dhe sportive; përkthimi dhe interpretimi; edukim, argëtim dhe sporte.  
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(210) KS/M/ 2021/1371 

(220) 24/09/2021 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

 
 

(540)  MILDAY 

 

 
     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezet dhe kafshet e gjahut, ekstraktet e mishit, pemet dhe 

perimet e konzervuara, te ngrira, te thara, dhe te ziera, xhelatinat, reçelat, kopostot, vezet, 

qumeshti dhe produktet e tije, vaji dhe yndyrat per ushqim  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli dhe produktte e 

drithrave, buka, brumerat dhe embelsirat, akulloret, mjalta, melmesat, tharmi, pluhuri per 

pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat( melmesat) , ereza, akulli.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqesore, te kopshtarise dhe pylltarise qe nuk jan eperfshir ne 

klasat tjera, kafshet e gjalla, pemet dhe perimet e fresketa, farat, bimet dhe lulet natyrore, 

ushqimi per kafshe, malta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1372 

(220) 24/09/2021 

(731) PROEX SH.P.K 

Rr. Fehmi Lladrovci nr.32, Prishtinë, KS 
 
 

(540)  OCEANWAVE 

 

 
     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezet dhe kafshet e gjahut, ekstraktet e mishit, pemet dhe 

perimet e konzervuara, te ngrira, te thara, dhe te ziera, xhelatinat, reçelat, kopostot, vezet, 

qumeshti dhe produktet e tije, vaji dhe yndyrat per ushqim  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli dhe produktte e 

drithrave, buka, brumerat dhe embelsirat, akulloret, mjalta, melmesat, tharmi, pluhuri per 

pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat( melmesat) , ereza, akulli.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqesore, te kopshtarise dhe pylltarise qe nuk jan eperfshir ne 

klasat tjera, kafshet e gjalla, pemet dhe perimet e fresketa, farat, bimet dhe lulet natyrore, 

ushqimi per kafshe, malta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1373 

(220) 24/09/2021 

(300) Z-202170469  16/04/2021  SI 

(731) Nova Ljubljanska banka d.d. 

Ljubljana Trg republike 2, 1000 Ljubljana, 

Slovenija, SI 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  NLB Klik  

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente për përçim, kyqje, transformim, akumulim, rregullim ose 
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kontrollim te rrymës; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, optike, 

peshues, matëse, sinjaluzuese, kontrolluese (për mbikëqyrje), shpëtim (jetë shpëtuese) dhe  

mësimdhënie; aparate për incizim, transmetim, reprodukim, ruajtje, kodim dhe dekodim, 

konvertim dhe procesuim të zërit, imazheve dhe të dhënave; animime kompjuteri në media 

elektronike; softuere për regjstrim, transformim, reprodukim, ruajtje, kodim dhe dekodim, 

konvertim dhe procesuim te zërit, imazheve dhe të dhënave; aparate telefoni; aparate audio 

vizuale për mësimdhënie; media optike të dhënash; disqe optike; kondensator optik; kartela 

magnetike identiteti të koduara; media magnetike për regjistrim/të dhënash; enkoder 

magnetik; kartela me qarqe të integruara; disqe magnetike; shirita magnetike; sisteme 

operative, të incizuara; harduer dhe softuer kompjuteri  për përdorim me/përmbushjen e 

kërkesave për lidhje telefonike dhe transferim të të dhënave, përfshirë transferimin pa tel 

(wireless); memorie kompjuteri; pajisje dhe kompjuter për procesuim të dhënash; programe 

te regjistruara operative kompjuteri dhe/ose sisteme; programe të incizuara kompjuterike 

për qasje në data bazë; kompjuterë; programe të incizuara kompjuterike dhe data baza, 

posaqësrisht programe kompjuteri dhe data bazë të regjistruara në media magnetike ose 

media optike; flopy disqe; kompakt disqe; DVD disqe; paisje periferike për kompjuterë; 

softuer kompjuterik, i incizuar; programe kompjuteri (të shkarkueshëm); lexues (pajisje për 

procesuim të dhënash); lexues të bar kodeve; arkë regjistruese; makinë për numërim dhe 

klasifikim të parave; zile alarmi, elektrike; detektor monedhash të falsifikuara; softuer për 

për zhvillim të aplikacioneve për kompjuter personal, laptope dhe telefona celular (të 

mençur), tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të komunikimit; aplikime për kompjuter 

personal, laptop, telefonë të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të 

telekominikimit; aplikimet për ofrimin e shërbimeve bankare për kompjuterë personal, 

laptopë, telefon te menur, tableta elektronikë ose pajisje të tjera mobile të komunikimit; 

aplikacione për realizimin e transaksioneve pagesore me telefon të mençur, tablet 

elektronik ose paisje tjera mobile të komunikimit; aplikacione për pagesa pa kontakt me 

kartela pagese nëpërmjet POS terminaleve; aplikacione në lëmin e veprimeve mobile 

bankare  për telefonë të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të komunikimit.       

16  Materiale dhe publikime të printuara; kartela kreditore, kartela për pagesë, qeqe të 

udhëtimit, debit kartela, kartela lojaliteti si materiale te shtypura; prospekte; broshura;  

gazeta;  publikime periodike; shenja vendesh nga letra; ndihmesa për reklamim dhe 

propagandë në lëmin e financave, veprimeve bankare dhe sigurimeve (dokumente të 

printuara); materiale për mësimdhënie (pos aparateve), kartela indeksi (zyre); libër llogarish 

(libra); indekse; rekuizita zyre, pos mobilive; manualë (doracakë); pajisje zyrash; skeda 

(rekuizita zyrash); klishe; thumba (gjësende zyrash); buletine informative; skeda 

dokumentesh; letër; posterë; kartela njoftimi (zyrash); prospekte; magazine (periodikë); 

vizatime; libra komik (humori); lapsa; furnizime shkollore; publikime të printuara; 

materiale të printuara; materiale për mësimdhënie (pos aparateve).     

35  Egjenci Eksport-Importi; agjenci komerciale informimi; menaxhim biznesi; huazim i 

makinave dhe aparateve për zyra (me përjashtim të kompjuterëve); përgatitje e informatave 

statistikore; kontabilitet dhe libërmbajtje; hartim i deklaratave për llogari; auditim biznesi; 

auditim llogarishe; administrim biznesi; funksione zyre; përgatitje e taksave kthyese; 

konsulta profesionale biznesi; konsulta dhe shërbime ndërmjetësimi që kanë të bëjnë me 

blerje dhe shitje të kompanive dhe organizatave tjera në tregun vendor dhe tregjet e 

jashtme; menaxhim biznesi dhe shërbime këshilluese; konsulta për menaxhim personeli; 

shërbime në lëmin e besnikërisë dhe programeve tjera për klientë; konsulta të menaxhimit 
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të biznesit; përgatitje të shtyllave (kolumnave) publicitare; reklamim i drejtpërdrejtë 

nëpërmjet postës elektronke; asistencë në menaxhimin industrial ose komercial; përditsim 

të materialeve reklamuese; ekspert të efiksitetit; auksion; hulumtim tregu; vlerësime 

biznesi; hulumtime biznesi; kërkim biznesi; reklamim; shërbime marketingu dhe shërbime 

lidhur me marëdhëniet me publikun; shërbime lidhur me reklamimet; marëdhinie me 

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

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

të dhënave në formë standarde për rivendosje me aplikacione vetanake; operacione dhe 

menaxhim i sistemeve për procesuim të dhënave të bisnesit; procesuim administrativ i të 

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

menaxhim i kompjuterizuar i bazës së të dhënave (shërbime administrative); shërbime të 

jashtme (asistencë biznesi)sherbime te procesuimit te dhenave qe do te shfrytezohen si 

lehtesira; përgatitja e pasqyrës financiare. 

36  Shërbime bankare; ofrim i shërbimeve të listura në klasën 36 nëpërmjet 

telekomunikimeve dhe mediave elektronike, përfshi lidhjet pa tel (wireless); shërbime 

bankare për palë juridike dhe individuale të ofruara nëpërmjet aplikacioneve për 

kompjutereve personal, laptope, telefonë celular, tabletë elktronik ose paisjeve 

tjeralektronike te komunikimit mobile; operim biznesi për klientë nëpërmjet aplikacioneve 

për kompjutereve personal, laptope, telefonë celular, tabletë elktronik ose paisjeve tjera 

lektronike te komunikimit mobile; shërbime pagesash nëpërmjet kartelave të tansaksioneve 

për kompjutereve personal, laptope, telefonë celular, tabletë elktronik ose paisjeve tjera 

lektronike te komunikimit mobile;  shërbime finaciare; planifikim financiar dhe konsulta 

duke analizuar rezultatet dhe kthimit të investimeve; mbledhje dhe analizë e informatave të 

siguruara; hartim i planeve financiare për klientët; implementim dhe kryerje e planit 

financiar; monitorim dhe implementim të planit financiar; koordimin i planifikimeve 

financiare; planifikim financiar për familje; kryerja e operacioneve të rregullta bankare për 

klientët; koordinim i konsultave dhe kurseve për  marrëveshje financiare; menaxhim i 

aseteve finansiare të klientëve; zbatim i shërbimeve individuale (shërbime operuese) për 

sigurimin aseteve të fondeve investuese; investim në kompanitë  investuese, fonde 

reciproke kompani pensionevesh dhe fonde pensionesh në tregjet vendore dhe në tregjet e 

huaja të kapitalit; konsultime taksash në lëmin e planifikimit vendor dhe ndërkombëtar; 

konsultime investuese; konsultime për patundshmëri, do me thënë konsulta të investimeve; 

konsulta dhe asistencë lidhur me përcaktimin e relacioneve pronësore dhe ekzekutimin e 

projekteve; regjistrim i të drejtës së pronësisë, që nuk janë të listuara në klasat tjera; 

shërbime ndërmjetësimi lidhur me tregjet e patundshmërisë; shërbime ndërmjetësimi lidhur 

me sigurimin e informatave për ngjarjet në tregjet e kapitalit Evropian; konsulta lidhur me 

blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë; konsulta në investime dhe njoftime dhe mbështetje 

analitike në tregëtinë e tregjeve globale të kapitalit; konsulta pensioni; konsulta lidhur me 

skemat e sigurimeve vullnetare të pensioneve; pranim i depozitave dhe të gjitha 

kontributeve monetare nga individë dhe subjekte legale dhe shërbime lidhur me depozitat 

dhe sigurimin e depozitave; kreditim/grante kredi nga këto fonde për logari të tyre, përfshi  

kreditë për konsumatorët, kreditë hipotekore dhe financimin e tregut tregtar; financim; 

sponzorim financiar; investime kapitale; grumbullim, analiza dhe transmision të 

informatave lidhur me kreditimin e subjekteve juridike; shërbime ndërmjetësimi lidhur me 

përmbylljen e kredive dhe marveshjeve kreditore; garancë dhe sigurim i marëveshje,  

përfshi marje dhe lëshim të sigurisë, garancave dhe sigurimeve të tjera; instrumente për 
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lëshim dhe  administrim të pagesave (kartela pagesore, kredi dhe kartelave debitore, qeqeve 

të udhëtimit, token (shenjave të vlerës), kambialeve); riblerje të qeqeve dhe kambialeve; 

verifikim të qeqeve; menaxhim me instrumentet ekzekutive financiare; menaxhim me mjete 

të huaja pagese, përfshi transkasione këmbimi për të huaj; shërbime finansiare; sherbime te 

kursimeve bankare; shërbime për ndërmjetësime finansiare; agjenci akomodimi 

(apartamente dhe banesa); ndërmjetësim doganor; shërbime sigurimi dhe ndërmjetësimi 

lidhur me sigurimet; konsulta dhe informata që kanë të bëjnë me sigurimet, përfshi 

asistencën në draft kërkesat; sigurim jetësor; sigurime ndërkombëtare, përfshirë asistencat 

ne udhëtim dhe asistencën shëndetsore; sigurim të depozitave, sigurim të pronës dhe 

sigurim personal; evaulim financiar (sigurime, veprime bankare, patundshmërisë); shërbime 

lidhur me sigurimet e shfrytëzuesve të huaj dhe vendor  (depozitim, blerje, shitje, lëshime, 

menaxhim); shërbime ndërmjetësimi që janë në lidhje me letrat me vlerë; faktorizim; lizinë 

finasiare (lizinë); operacione të pastrimit financiar (këmbime); analiza financiare; vlerësime 

financiare; vlerësime fiskale; vlerësim i pronës dhe patundshmërisë; menaxhim i 

patundshmërisë; lizinë e patundshmërisë; bursë sigurimi;  listim i tregut të letrave me vlerë; 

ndërmjetësime (broker) pengu; shërbime mirëbesimi; depozitime me vlerë; shërbime të 

sigurimit të depozitimeve; menaxhim i kutive të sigurimit të depozitimeve dhe huazim i 

kasafortave; menaxhim i operacioneve pagesore; mbledhje e fondeve bamirëse; mbledhje 

(koleksionim); mbledhje e qerasë; dhënie me qira të lokaleve afariste; menaxhim me mjetet 

e huaja pagesore; lëshim dhe marje e kredive; lëshim dhe sigurimit i kartelave kreditore; 

blerje, shitje dhe administrim i letrave me vlerë vendase dhe të huaja; pranimin dhe 

lëshimin e sigurimeve dhe garancive dhe miratim i angazhimeve të tjera për klientët e tyre, 

të cilat mund të përmbushen në mënyrë monetare; blerje e borxheve dhe borxheve të 

arkëtueshme; transfere parash; transferta të brendshme parash; monitorim i gjendjes aktuale 

të llogarisë së transaksionit; ekstrakt i llogarisë së transaksionit; transfere elektronike të 

llogarive; transvere elektronike finasiare, përfshi transfere të derdhjeve valutore, monitorim 

i hyrjeve valutore, transvere të valutave nga transaksionet e llogarive të valutave të huaja; 

shpërndarje e të hyrave; monitorim i gjendjes aktuale të transkasioneve të llogarive valutore 

për të huaj; monitorim i lloagrive; sigurimi i informacionit financiar në lidhje me kurset e 

këmbimit, përfshirë listat e kursit të këmbimit për individët dhe listat e kursit të këmbimit 

për kompanitë; transaksionet e këmbimit valutor me softuer aplikimi; shërbimet e 

brokerimit financiar dhe përcjellja e informacionit mbi shërbimet bankare, operacionet e 

kartave të kreditit, gjendja e llogarisë së kursimit nëpërmjet postës elektronike; të gjitha 

shërbimet e lartëpërmendura, të listuara në klasën 36, të siguruara nëpërmjet formës, on-

line nga data baza e kompjuterit, nëpërmjet internetit dhe shërbimeve telekomunikuese, si 

dhe nëpërmjet një personelit bankar.    

38  Shërbime të telekomunikacionit, përfshi shërbime telekomunikimi  lidhur me sistemet 

sinjalizuese dhe/ose mallrat elektrike dhe elektronike; shërbime telekomunikimi për 

komunikim nëpërmjet nepermjet terminalit kompjuterik, telefonit, telefonit celular, postes 

elektronike, faksimilit; shërbimet e faqeve te radios dhe transmetimi nëpërmjet kabllit; 

transmetimi i mesazheve dhe imazheve i ndihmuar nga kompjuteri; transmetim i të 

dhënave, dokumeteve dhe mesazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbime që mund të 

shpërndahen nëpërmjet nëpërmjet një shërbimi rrjeti të integruar telefonik, posaqërsiht 

transmision i fjalëve të folura, imazheve, tekstit dhe të dhënave; kominikim nëpërmjet një 

linje telefonike fikse ose mobile; informata për telekomunikimet; huazim i pasijeve 

telekomunikuese; transmetim stalitor; shërbime të rrjetit digjital të telekomunikimit; 
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sigurimi i qasjes në aplikacionet në fushën e bankierise mobile dhe pagesa me karta pagese 

për telefone te mençur, tableta elektronikë ose pajisje të tjera të komunikimit celular; 

shërbimet e transmetimit të të dhënave të informacionit mbi shërbimet dhe transaksionet 

bankare përmes telefonit dhe mesazheve SMS; shërbimet e transmetimit të të dhënave të 

informacionit mbi shërbimet dhe transaksionet bankare përmes aplikacioneve në fushën e 

bankierise mobile për telefone te mençur, tableta ose pajisje të tjera të komunikimit celular. 

42  Qiradhënie të kompjuterëve; shërbime të programimit të kompjuterëve; shërbime të 

zhvillimit të web aplikimeve dhe aplikacioneve për kompjuterë personal, laptop, telefonë të 

mençur, tabletëve elektronik ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimit; zhvillim i 

aplikimeve për shërbime mobile bankare për telefonë të mençur, tablet elektronik ose paisje 

tjera mobile të telekomunikimit; zhvillimi i aplikacioneve dhe softuerit për egzekutim të 

transaksioneve me kartela pagese nëpërmjet telefonit të mençur, tablet elektronik ose paisje 

tjera mobile të telekomunikimit; shërbime mirmbajtjeje për aplikacionet për shërbimet 

mobile bankare dhe shërbime për mbështjetje të konsumatorëve; shërbime mirmëbajtjeje 

për aplikacionet për realizimin e transkaksioneve nëpërmjet kartelave kreditore nëpërmjet 

telefonëve të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të telekomunikimit, 

mirëmbajtjes dhe shërbime të mbështetjes së konsumatorëve; programim i animacioneve 

për kopjuter; shërbime  të dizajnit të artit grafik; dizajn industrial; krijim dhe mirëmbajtje e 

ueb faqeve për të tjerët; konvertim i  programeve dhe të dhënave të kompjuterit (të 

ndryshme nga konvertimi fizik); konvertim i të dhënave ose dokumenteve nga të dhëna 

fizike në të dhëna elektronike; kryerje e studimeve teknike të projektit; planifikimi i 

sistemeve kompjuterike; zhvillim, konsultim dhe projektim i programeve kompjuterike dhe 

sistemeve të informacionit; projektim, krijim, mbajtje (host) dhe mirëmbajtje e rrjeteve 

kompjuterike, që përmbajnë materiale kërkimore dhe referuese në fushat e menaxhimit, 

financave, operacioneve bankare dhe lajmeve; dhënije me qira e programeve kompjuterike; 

rikuperimi i të dhënave kompjuterike; mirëmbajtje e programeve kompjuterike; analiza e 

sistemeve kompjuterike; konsulencë kompjuterike; kërkime shkencore dhe industriale; 

kërkime teknike për të tjerët në fushën e kompjuterëve, pajisjeve kompjuterike, aksesorëve 

dhe pajisjeve të telekomunikacionit; menaxhimi teknik i bazave të të dhënave; testimi i 

mallrave; zhvillim dhe hulumtim; monitorim dhe projekte zhvillimore, të gjitha në lidhje 

me rrjetet dhe sistemet telekomunikuese dhe trasfereve të dhënave elektronike;  dizajn dhe 

zhvillim i softuerit kompjuterik dhe bazës së të dhënave kompjuterike; konsulta teknike që 

nuk janë të përfshira në klasat tjera.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1374 

(220) 24/09/2021 

(300) 2021162219N  26/03/2021  BG 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika 

Pancharevo Region, 1151 Sofia, 

BULGARIA, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  CROWN 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 
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operative softueri për kompjuter; softer i incizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim të imazheve; 

monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe 

kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të 

zërit ose imazheve; server komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për 

makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer 

kompjuterik për administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; harduer kompjuterik për 

lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në 

internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD 

makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha; 

çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti; 

rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë 

me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e 

fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje 

elektronike ose elektroteknike bixhozi, automate dhe makina, makina qe operojne me 

monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi, 

makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).  

41  Bixhoz; shërbime lidhur me bixhozin; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); sherbime zbavitese 

per llojera fati; sigurim i lehtesirave per kazino  (bixhoz) salla me makina bixhozi; 

shërbime për zbavitje arkadike; huazim i paisjeve për lojëra; huazim i makinave për bixhoz; 

shërbime për sigurimin e zbavitjeve arkadike; huazim i makinave të bixhozit me imazhe të 

frutave; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime të incizimit të zërit dhe video 

zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; sigurim i pasijeve per bixhoz per 

kazino; sigurim i lehtesirave per kazino; shërbime on-line bixhozi; sherbime te menzxhimit 

te kazinove; operim i qendrave të bixhozit, sallave të bixhozit, internet kazinove, faqeve on-

line për bixhoz.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1376 

(220) 24/09/2021 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  SOTTO  CASA 
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(511) 29  Mish, mish lope i freskët, derr, shpezë dhe kafshë gjahu; Mish dele; Kërmijtë të 

përgaditur për përdorim njerëzor; Fara, të përpunuara; Fara, të procesuara; Preparate të bëra 

nga perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; Supë dhe lëng mishi, ekstrakte mishi; 

Kocka të vogla të lëngut të mishit; Xhelatin; Perime të prera; Perime të para-prera për 

sallata; Qumsht soje; Qumsht tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soje; Qumsht orizi; Qumsht 

bajame; Qumsht kikiriki; Qumsht arre kokosi; Qumsht i kondensuar; Fruta, këpurdha dhe 

perime, të ziera, të ngrira, të thara dhe të konzervuara; Perime të konzervuara, të thara dhe 

të ziera; Vajëra; Vaj ulliri, vaj ulliri i pastërt dhe extra-i pastërt, Yndyrë e ngrënshme; 

Margarinë; Peshk i freskët, i ngrirë dhe i konzervuar; fruta deti, molusqe dhe krustaceve të 

freskëta, të ngrira dhe të konzervuara; Ushqime të gatshme, të ngrira apo jo, me bazë 

perimesh; Ushqime të gatshme, të ngrira apo jo, me bazë djathi; Ushqime të gatshme, të 

grira apo jo, me bazë patatesh; Ushqim i gatshëm, i ngrirë apo jo me bazë mishi apo 

shpezëve; Ushqim i gatshëm, ingrirë apo jo, me bazë peshku, fruta deti dhe krustaceve; 

Qofte, të fresketa dhe të ngrira; Qumsht, dhe zevendësues te tij, djath, krem, produkte djathi 

dhe produkte te tjera qumshti, gjalp, kos; Ëmbëlsira me bazë të produkteve të qumshtit, kos 

frutash; Marmeladë, xhem; Krem përhapës me bazë-qumshti apo me bazë-djathi; Mish; 

Mish i procesuar, Proshutë e prerë dhe e pa prerë dhe mish i kuruar; Vezë dhe produkte 

vezësh, të ngrira dhe të freskëta; Gjëra ushqimore me përmbajtje të ushqimeve-të gasthme 

dhe/apo të ngira me bazë  mishi, peshku, djathi, mishit të kuruar; Produkte ushqimi të 

përgaditura nga patatet; Ushqime të shpejta të shijshme me bazë- patatesh; Patate të 

konzervuara; Pjata të gatshme dhe/apo të ngrira me përmbajtje kryesisht të mishit; Ushqime 

të përgaditura dhe/apo të ngrira me përbajtje kryesisht të perimeve; Ushqime të ziera të 

gatshme me përbërje të plotë apo plotësisht nga shpezët; Pjata të përgaditura (perime); 

Qofte për ushqim, të ngrira apo jo-të ngrira; Ushqim meze me bazë-frutash; Meze ushqim 

me bazë perimesh; Ushqim rostiçeri me bazë arre; Domate të konzervuara; Alga deti 

(Laver).”  

30  Kafe, çaj dhe kakao dhe zëvendësues për to; Ekstrakte bimore; Bukë dhe pasta të 

shijshme, byrekë të shijshëm, shkopinjë të hollë buke, krisurë, meze të shijshme me bazë të 

miellit; bizele të procesuara, niseshte, dhe produkte të bëra nga to, preparate të pjekura dhe 

maja buke; Sodë buke (sodë bikarboni për përdorim gatimi); Pica dhe pite, të ngrira apo jo; 

Kuskus [semolina]; Polenta; Pasta të vogla pikante (gnocchi); Pasta; Pasta të mbushura; 

Pasta me përmbajtje të vezëve; Oriz; Tarta [të ëmbëla apo të shijshme]; Ëmbëlsirë mouz; 

Akull, akullore, kos i ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura; Biskota të ëmbëla; 

Ëmbëlsira shkopninj; Ushqim i lehtë nga gruri i ekstruduar; biskota; Ushqim i lehtë i 

përgaditur nga misri; Ushqim i lehtë me bazë-orizi; Biskota; Ëmbëlsira; Ëmëblsira 

çokollade dhe me bazë çokollade; Ëmbëlisrë akullore; Krem karamel (ëmëblisra të 

pjekura); Kripëra, Melmesa, Shije dhe erëza, Uthull balsamike, uthull; Sheqer, ëmbëlsues 

natyral, krem dhe mbushje të ëmbla, mjaltë, ëmbëlsira; Bonbone [karamel]; Çamçakëz; 

Kremra (ëmbëlsira), Krem për lyerje i bërë nga çokollada; Mustardë; Miell perimesh; 

Miell; Ekstrakte çaji; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo medicinale; Propolis; Peltë 

mbretërore; Ushqim i gatshëm, i ngrirë apo jo, me bazë paste, buke orizi, apo bukë brumi e 

mbushur (panzeroti); Polenta; Brum pice i mbushur; Kos frutash, i ngrirë; Ushqim i lehtë 

me bazë-drithërash.”  

31  Fruta dhe perime të freskëta; Kërpurdha; Lëpusha të freskëta; Gjëra ushqimore për 

kafshë, Pije për kafshë; Malt; Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pylltarie dhe kokrra (jo të 

përgaditura, apo të procesuara); Fara, bimë natyrale dhe lule; Lëvore e papërpunuar; Lëndë 
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drusore të pa kualifikuar; Lule, të thara për dekorim; Poçe (Bimore-); Gjëra ushqimore për 

kafshë; Ushqim për zogj; Biskota për qen; Letër e lëmuar [shtrojë kashte] për kafshë; 

Ushqim për kafshë; Produkte për shtroja kafshësh; Kocka përtypëse të tretshme dhe shufra 

për kafshë shtëpiake.  

32  Ujë; Pije të lehta; Aperitivë, jo-alkoolik; Pije me lëng frutash; Pije e lehtë me pak-

kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Fruta të shtrydhur; Pije të gazuara me shije; Birrë 

jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte birarie; Nektarë frutash, jo-alkoolik; Limon i 

shtrydhur; Preparate jo-alkoolike për përgaditjen e pijeve; Preparate për përgaditjen e 

likerëve; Preparate për përgaditje e ujit të gazuar; Shurup për pije; Uthull, jo-alkoolik; 

Lëngje; Lëngje perimesh [pije]; Lëng domatesh [pije]; Pije perimesh; Pije hirre; Pije me 

bazë-soja, tejtër nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-orizi, të ndryshme nga 

zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-uji me përmbajtje të ekstrakteve të çaji; Pure me 

pemë dhe perime të freskëta për pirje (smoothies); Pije energjike; Pije izotonike; Pije sporti 

të pasura me-proteina.”  

33  Pije alkoolike (përpos birrave); Liker; Pije alkoolike nga frutat; Koktel; Tretës (liker 

apo spirit); Alkool me ekstrakte frutash: Preparate për përgaditjen e pijeve alkoolike; Verë 

molle; Alkool dhe liker; Verëra  

35  Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin, organizimin 

dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda permbajtjes se 

kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin 

e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me 

organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; Shitje me 

pakicë apo shumicë, Porosit me postë, Shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me Plehrat organike, Dheut dhe produkteve për 

bimë, Preparateve shtëpiake, pastrimit të dhomave dhe lavanderisë dhe produkteve të 

përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Produktet e higjienës 

personale, Kozmetikë, Parfumeri; Shitje me pakicë apo shumicë, porositë me postë, shitjet 

online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje 

me produktet sanitare dhe higjeinike, produkte dhe artikuj bukurie dhe të përkujdesjes 

personale, Farmaceutikëve dhe preparatve parafarmaceutike; Shitje me pakicë apo shumicë, 

porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike 

nga distanca në lidhje me Çirinjë dhe karburantet, Gjëra ushqimore, pamvarësisht a janë 

apo nuk janë biologjike, Preparate dietale dhe produkteve për fëmijë, Gjëra ushqimore me 

përmbajtje të ulët të sheqerit dhe/Kryesisht yndyrërave; Shitje me pakicë apo shumicë, 

porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike 

nga distanca në lidhje me Ushqim dhe shtojcat ushqimore, Artikujve për ruajtjen e 

ushqimit, Letër alumini për ruajtjen e ushqimit, Fleta të holla për mbështjelljen e ushqimit, 

Konteiner pë ruajtjen e ushqimit; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet 

online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje 

me Takëmin një përdorimsh apo jo-njëpërdorimsh, Syze dhe mallëra optike, Bateri dhe 

harduer elektrike për telefoni; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet 

online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje 

me Kompjuterëy, Llaptop kompjuterët dhe pjesët periferike për to; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me pajisjet elektrike shtëpiake, Llampa, Aparatet e 
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ndriçimit; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Produktet dhe pjesët 

rezervë për makina, rrotull kuzhine (letër), Shami letre, pecetë tavoline nga letra; Shitje me 

pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me Mushamat nga letra, Letër toaleti, peceta 

letre, letres për pjeke; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të 

të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Çantat e 

letrës, Librat, buletineve informative, revistat, pamfletave, dhe broshura, kartolinave, 

Gazetave, Artikuj  letre absorbues dhe mallra nga letra absorbuese kryesisht; letër kuzhine, 

Mbulesë tavoline nga letra, Vata letre per ndërrimin e pelenave, Vata të pëërfundshme 

njëpërdorimshe që absorbohen për kafshë, Peshqir nga letra, shami letre; Shitje me pakicë 

apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me Letrat dhe materialet e shkrimit, Materiale 

shkrimi, materiale paketimi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online 

dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me 

Krevata, Jastëka, Dyshek, artikuj shtëpiak, enë gatimi; Shitje me pakicë apo shumicë, 

porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike 

nga distanca në lidhje me Furçat-tar, bishtave të gjatë, Krehër, Sfungjerë dhe artikuj 

pastrimi për përdorim personal dhe jo personal; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me Tenxheret, Pjatat dhe gotat për pirje një-përdorimshme dhe jo një-

përdorimshme; Shitje me pakicë apo Shumicë, Porosit me postë, Shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve Përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me artikujt e 

Tekstilit, Kryesisht veshje, Çarçafa shtëpiake, Mbulesa banjoje, Mbulesa krevati, Batanije, 

Furnizime zbukurimi, Mbulesa për për përdorim shtëpiak, Mbulesa kuzhine dhe banjo; 

Shitje me pakicë apo Shumicë, Porosit me postë, shitjet Online dhe të të gjitha llojet e 

shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Rrobat, Veshmbathje, 

Kapela dhe aksesorie për to, Robdishambër, kinkaleri (artikuj për bërjen e fustaneve); 

Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e 

shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Gjërat ushqimore, Pem dhe 

perime të freskëta dhe jo-të freskëta, Gjëra ushqimore, Produkte delikatese; Shitje me 

pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me ushqimet e gatshme, Ushqimet pjekurina, 

ëmbëlsira, ëmbëlsues natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me Ushqimet organike, Produktet shtazore dhe gjëra ushqimore, Uj mineral, pije; 

Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e 

shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Birrat, Pije alkoolike dhe 

Verërat 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1377 

(220) 27/09/2021 

(731) Crosscare Limited First Floor, The 

Hrbert Building, The Park, Carrickmines, 

(540)  COLIEF 
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Dublin 18, IE 

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

"Pallaska @ Asociates" Rruga Ali Pashë 

Tepelena Ivy Residence Nr.12 10000, 

Prishtine 
 

 

(511) 5  Preparate për zvoglimin e intolerancës ndaj laktozës te foshnjat  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1378 

(220) 28/09/2021 

(731) New Co "MINEX" L.L.C  

Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 
 
 

(540)  kristal 

 

 
     

 

(511) 30  Kafja, çaj, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial, mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbelsirat,akulloret,mjalta,melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla salcat(mëlmesat)erëzat,akulli.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1379 

(220) 29/09/2021 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilepia  ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedon, MK 

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

gjelbër, e bardhë, e zezë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Flips me kikirik me shije speci djegës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1380 

(220) 29/09/2021 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

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

(540)   
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gjelbër, e bardhë, e zezë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 30  Flips me kikirik me shije jashtëzakonisht djegëse  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1381 

(220) 29/09/2021 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(591) E kuqe, e verdhë, portokalli, e gjelbër, 

e bardhë, e zezë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Flips me kikirik  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1382 

(220) 29/09/2021 

(300) 00003633961  28/04/2021  GB 

(731) Smith & Nephew Orthopaedics AG 

Theilerstrasse 1A, 6300 Zug, Switzerland, 

CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  SHIFT 

 

 
     

 

(511) 10  Burimet e energjisë për instrumentet kirurgjikale artroskopike; konzola kontrolli 

për instrumente të kirurgjisë artroskopike; gjeneratorë të energjisë për instrumentet 
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kirurgjikale artroskopike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1383 

(220) 29/09/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  FLAVOTHROMBIN 

 

 

 

 
     

 

(511) 5  Produktet farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1384 

(220) 29/09/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, 

Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  CALCIBET  

 

 
     

 

(511) 5  Produktet farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1385 

(220) 29/09/2021 

(300) 36335  13/08/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  AMARELO FUSE 

 

 
     

 

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

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

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

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

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

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 
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duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1386 

(220) 29/09/2021 

(300) 36120  17/06/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  RUBY FUSE 

 

 
     

 

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

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

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

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

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

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  
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(210) KS/M/ 2021/1387 

(220) 29/09/2021 

(300) 36052  16/02/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  LILAC FUSE 

 

 
     

 

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

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

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

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

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

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1388 

(220) 30/09/2021 

(731) ADALJA SH.P.K Pejë, Rruga Elion 

L.Engel,pn, KS 

(740)  ADALJA SH.P.K Pejë, Rruga Elion 

L.Engel,pn 

 
 

(540)   
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(511) 34  Duhanin dhe artikujt e perdorur per pirjen e duhanit si dhe pajisje shtese 

kontenjere qe lidhen me perdorimin e tyre, zevendesues te duhanit, jo per qellime 

mjekesore, aromatizues te ndryshem nga vajrat esenciale, per perdorim ne cigare 

elektronike avullues oral per duhan piresit, bime per pirjen e duhanit,fryme,paisje 

kontejnere te caktuar qe lidhen me perdorimin e duhanit dhe artikuj per pirjen e duhanit per 

shembull,çakmake per duhanpiresit, tavelle per duhanpiresit,kavanoza duhani,kuti per 

tymosje humidore puro.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1389 

(220) 30/09/2021 

(731) YETI Coolers, LLC 7601 Southwest 

Pkwy, Austin, Texas 78735, USA, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 
 

(540)  YETI 

 

 
     

 

(511) 21  Enë për të pirë; enë për pije; gota për të pirë, posaçërisht, gota të mëdha; gota; 

kriklla; filxhanë të mëdhenj kafeje; filxhanë kafeje; kupa kafeje, filxhanë dhe kupa çaji; 

gota koktej; kana të vogla; kriklla birre; kana birre; shishe për pije për sportista; kana; gota 

vere; shishe me vakum; kapakët e filxhanit; gota me dy mure; gota për pije; enë për pije; 

kupa për përdorim si gota për pije; kana gota për udhëtim; kriklla të izoluara (termus); gota 

birre; pipa për të pirë lëngje; gota për të pirë për foshnja dhe fëmijë; shishe  që shiten bosh; 

shishe sportive që shiten bosh; shishe uji të ripërdorshme që shiten bosh; shishe uji të 

ripërdorshme prej çeliku inox që shiten bosh; gota për pije që shiten me kapak për to; 

kapakë me grykë për te pirë për shishe uji të ripërdorshëm; gota me mure të dyfishta me 

kapakë dhe pipa thithje; gota me mure të dyfishta me kapak; shishe uji që shiten bosh; gota 

uiski; enë të izoluara per ruajtje nxehtësie; pipa për pirje lëngjesh; mbajtëse portative e 

enëve të pijeve; gota fëmijësh tip biberon; gota për pije për foshnjat dhe fëmijët dhe pjesët 

dhe pajisjet e tyre, posacërisht, gotat për foshnjat dhe fëmijët që shiten si një e tërë me 

valvola dhe kapakë; gota për pije për foshnjat dhe pjesët dhe pajisjet e tyre, përkatësisht 

valvulat dhe kapakët që shiten si një e tërë; gota për pije për fëmijë dhe pjesë dhe pajisje 

për to, domethënë, gota për pije për fëmijë që shiten si një e tërë me kapakë jo të izoluar; 

pirja me pipa për foshnjat dhe fëmijët; doreza të përshtatura posaçërisht për enët e pijeve; 

enë vakumi për ushqim dhe pije të nxehtë ose të ftohtë; enë të izoluara për pije; enë të 

izoluara për lengje; enë që ruajnë temperaturën; mbështjellëse izoluese për shishe; mbajtëse 

dore si mbështjellëseje izoluese për kanaçe për pije; mbështjellës i izoluar termikisht për 

kanaçe për ta mbajtur përmbajtjen të ftohtë ose të nxehtë; mbajtëse mbështjellëse izoluese 

për kavanoza, shishe ose kanaçe; mbajtëse për mbështjellëse izoluese të bëra prej çeliku 

inox për kavanoza, shishe ose kanaçe; mbajtëse për mbështjellëse izoluese për gota të 

pijeve; enë mbajtëse të pijeve, prej çeliku inox; kanaçe dhe shishe mbajtëse prej çeliku 

inox; hapëse shishesh, jo elektrike; hapëse shisheje jo elektrike; hapëse shishesh; pako të 

ftohta për ftohje të ushqimit dhe pijeve; pako të ftohta të përdorura për të mbajtur ushqimin 

dhe pijen të ftohtë; enët për ushqimin e kafshëve shtëpiake; enët te prodhuar per ushqim për 

kafshët shtëpiake; tasa për ushqimin dhe pirjen e kafshëve shtëpiake; enët për kafshë 

shtëpiake; tasa per ujë për kafshë shtëpiake; tasa per kafshët shtëpiake; tasa për pirje per 
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kafshët shtëpiake; kova plastike; kazan për shpëlarje; kova; kazanët e akullit; kova për 

shpëlarje; kova per lengje; organizator i veglave te kovës, përkatësisht, një organizator i 

përshtatur posaçërisht për ngjitje në një kovë për mbajtjen e veglave dhe aparateve të tjera; 

mbulesa të pajisura për kova ose kazane; kuti ftohëse portative jo elektrike; ftohës portativ 

jo elektrik; çanta ftohëse portative jo elektrike; çanta shpine jo portative elektrike; enë 

depozituese të izoluara për ushqim ose pije; enë depozituese të izoluara nga nxehtësia për 

pije; kontejnerë të izoluar për ushqim ose pije për përdorim shtëpiak; kontejnerë të izoluar 

termikisht për ushqim ose pije; kutimbajtje të vaktit të drekës të izoluara; çanta per vaktin e 

drekës të izoluara; kova akulli; qese të izoluara për ushqim ose pije; qese të izoluara për 

ushqim ose pije për përdorim shtëpiak; arka portative për ushqim dhe pije; enë të izoluara 

nga nxehtësia për përdorim shtëpiak; enë për akull; ftohës të pijeve jo-elektrike portative; 

kuti portative të ftohta, jo elektrike; enë të izoluara termikisht për ushqim; transportues të 

izoluar për ushqim dhe pije; ftohës portativë jo elektrikë të ujit; shpërndarës uji të izoluar; 

kuti dreke; qese per vaktin e  drekës jo prej letre; kazanët e ruajtjes për përdorim të 

përgjithshëm për përdorim shtëpiak; enë shtëpiake për ushqime; enët e drekës; enë plastike 

për ruajtje për përdorim shtëpiak; enë për përdorim në kuzhinë; enë kuzhine; enë plastike 

portative për ruajtjen e mallrave shtëpiake dhe të kuzhinës; të gjithë kontejnerët portativë 

shtëpiak; kontejnerë për përdorim shtëpiak; kontejnerë jo modularë për përdorim në 

transport dhe magazinim për përdorim shtëpiak; kontejnerë plastike për ruajtje, për 

përdorim shtëpiak; kontejnerë kuzhine jo elektrike që nuk janë prej metali të çmuar; 

kontejnerë shtëpiake jo metalike me kycje për ushqim; tapat e kullimit për kullim lengu 

duke mbajtur pjeset e ngurta; shpërndarës të lëvizshëm të pijeve; tap te grykave te shisheve 

per derdhje me pika te lengjeve për përdorim shtëpiak; shpërndarës uji; tabaka për qëllime 

shtëpiake; shporta metalike për qëllime shtëpiake; shporta për qëllime shtëpiake; shporta 

prej metali për qëllime shtëpiake; tabaka të brendshme për ftohës portativë jo elektrikë; 

organizatorë të brendshëm për ftohës portativë jo elektrikë; kapëse të brendshme për ftohës 

portativë jo elektrikë; ndarës të brendshëm për ftohës portativë jo elektrikë; ndarës të 

brendshëm për kova; tabaka të brendshme për kova; organizator i kovës, përkatësisht, një 

organizator i përshtatur posaçërisht për ngjitje në një kovë për mbajtjen e veglave dhe 

aparateve të tjera; mbajtëse mbështjellëse  (në forme byzylyku) për shishe, përkatësisht 

mbajtëse shishe për përdorim shtëpiak; mbajtëse neoprene për shishe, përkatësisht mbajtëse 

shishe për përdorim shtëpiak; llastiqe e shirita të përshtatura posaçërisht për mbajtjen e 

shisheve; qese e përshtatur posaçërisht për mbajtjen e shisheve; mbajtëse mbështjellëse  (në 

forme byzylyku) për shishe; pjesë strukturore dhe pajime për mallrat e lartpërmendura; 

pajisje për mallrat e lartpërmendura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1391 

(220) 30/09/2021 

(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Shtesa dietike dhe preparate dietetike; Pilula për dobësim; Shtesa ushqimore anti-
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oksiduese; Zvogëluesit e  oreksit për qëllime mjekësore; Fibra (Dietike -); Bukë diabetike e 

përshtatur për përdorim mjekësor; Diastaza për qëllime mjekësore; Preparate dietike të 

përshtatura për përdorim mjekësor; Pije dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; 

Substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; Ushqime dietike të përshtatura për 

përdorim mjekësor; Preparate albuminoze për qëllime mjekësore; Shtesa të lëngshme të 

vitaminave; Nutraceutiket  për përdorim si një shtesë dietike; Ushqime të ngrira- të  thara të 

përshtatur për qëllime mjekësore; Pije të përshtatura për qëllime mjekësore;  Pije në form 

pluhuri- te aromatizuara me shtesa dietike si  pije te përziera; Pluhurat zëvendësues të 

ushqimit;  Pije të përshtatura për qëllime mjekësore; Shtesa ushqimore minerale; Preparate 

te - multi vitaminave; Shtesa ushqyese; Produkte ushqimore aluminoze për qëllime 

mjekësore; Shtesa dietike për njerëz; Shtesa dietike për kafshë; Përzierje pijesh me shtesa 

ushqimore në formë pluhuri; Vitamina dhe shtesa minerale; Preparate të përziera me 

vitamina; Tableta vitamine; Shtesa vitaminash; Vitaminë prenatal   

21   Komplet i enëve, ene për zierje dhe tenxhere; Gota, enët e pirjes dhe enët e bareve; 

shakerë (enë e përdorur për përzierjen e pijeve); Enë për pirje; Shishe Hip; Pipëza për pije; 

krikëll; Shishe; Tenxhere për përdorim shtëpiakë ose kuzhine; Tenxhere  të izoluar nga 

nxehtësia; Shishe izoluese; Shishe frigoriferike; Çanta izotermike; Lugë shërbimi [enë 

shtëpiake ose kuzhine].  

29  Peshk, ushqime  deti dhe molusqe përhapëse; Mish; Produktet e bulmeti  dhe 

zëvendësuesit e bulmetit; Vajra dhe yndyra; Supa dhe stok, ekstrakte mishi; Fruta, 

kërpudha dhe perime të përpunuara (duke përfshirë arra dhe bishtajoret); Vezët e zogjve 

dhe produktet e vezëve; Insektet dhe larvat të përgatitura; Mish për lyrje; Zëvendësues  

shpezëve; Mish i ngrire- i tharë; Përzierje e perimeve  të çastit; Palca e kafshëve për 

ushqim; Mish i konservuar; Produkte të përpunuara të mishit; Mish; Ushqime të bëra nga 

peshku; Ushqim deti i konservuar; Dhallë qumështi; Salcë me bazë bulmeti; Qumësht 

kikiriku; Qumësht tërshërë; Jogurt; Qumësht i arrës kokosit; Pluhur djathi; Qumësht 

bajamesh; Qumësht; Zëvendësues të qumështit; Pije me bazë qumështi me përmbajtje të 

lëngut të frutave; Pije me bazë qumështi të aromatizuara me çokollatë; Pijet e qumështit, 

pije me predominim të qumësht; Produkte qumështi; ajkë qumështi të rrahur; Hirrë; 

Qumësht orizi; Qumësht soje [zëvendësues i qumështit]; Vezë pluhur; Te bardhit e vezëve; 

Albumin për qëllime të kuzhinës; Vezë të përpunuara; Përzierjet që përmbajnë yndyrë për 

feta bukë; Vajra të hidrogjenizuara për ushqim; Vajra me erëza; Gjalpë kakao; Vaj kokosi 

dhe yndyrë [për ushqim]; Gjalpë kokosi; Vaj liri për qëllime gatimi; Vaj kokosi për 

ushqim; Yndyra perimesh për ushqim; Vajra perimesh për ushqim; Vajra për ushqim; 

Patate të skuqura me pak yndyrë; Zëvendësues të mishit me bazë perimesh; Qips frutash; 

Xhelatina frutash; Perime të konservuara; Tul  frutash; Ushqime rosticeri me bazë frutash; 

Perime të ngrira- të thara; Perime të pjekura në skarë; Qips perimesh; Ushqime snak  me 

bazë perimesh; Muse (Perime -); Fruta të prera; Perime të prera; Perime, të thata; Snak prej 

patateve; Perime të konservuara; Fruta të konservuara; Ushqime snak me bazë prej arrave; 

Fruta, të konservuara [të konservuara (Am.)]; Lëngje perimesh për zierje; Perime të 

përpunuara; Xhelatina, reçel, komposto,  Frutash dhe perime për lyrje ;  Perime për lyrje; 

Patë me perime; Perime për lyrje; Fruta  për lyrje; Xhelatina perimesh; Gjalpë kikiriku; 

Lyrje me bazë prej arrave; Gjalpë bajamesh; Stok; Koncentrat  i lengut të mishit; Ekstrakte 

e mishi; Ekstraktet e shpezëve; Supa; Supë (Përgatitjet për të bërë -); Insektet e ngrënshme, 

jo të gjalla; Qipsa proteinikë; Qipsa soje. 
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30  Pica të freskëta; Brumë picash; Kore picash; Pica; Enët e thara – të ngrira me përbërësit 

kryesor të pastave; Enët e thara – të ngrira me përbërësit kryesor të orizit; Ushqim me 

rosticeri me bazë drithërash; Patate të skuqura [produkte drithërash]; Ushqime të 

përgatitura me bazë petësh (Noodle); Kokoshka; Ushqim me rosticeri me bazë orizi; 

Tabbuleh (sallata me përbërje të ndryshme); Ushqime të përgatitura me bazë të pastave; 

Aromatizues, përveç vajrave esencialë, për ëmbëlsira; Esenca për ushqime, përveç 

esencave eterike dhe vajrave esenciale; Erëza; Mëlmesa [erëza]; Aromatizues; Marinada; 

Salcat [erëza]; Barishte të përpunuara; Mëlmesa; Salcat savori, chutneys (erëza pikante e 

bërë nga fruta ose perime me uthull). dhe pasta; Pesto [salcë]; Salcë pastash; Chutneys 

[erëza]; Bukë; Xhelatinë e frutave [ëmbëlsira]; Pudingë orizi; Pudingë; Çokollatë; 

Çokollatë- me bazë për lyrje; Mousses (Çokollatë -); Vafler; Ëmbëltues (bonbone), bare 

bonbonesh dhe çamçakëz; Bare drithërash dhe bare energjie; Pasta, ëmbëlsira, tarta dhe 

biskota (biskota); Bukë integrale; Bukë në formë të petëve; Pasta; Biskota; biskota me 

përmbajtje të ëmbëltuesve; Bare ëmbëlsirash; Bare drithërash; Bare Muesli; Bare drithërash 

me proteina të larta; Mjaltë; Ëmbëltues (Natyral -); Sheqer, mjaltë, melasë; Glazurë dhe 

mbushje të ëmbla; Shurupe dhe melasa; Shurup panje; Pluhura për akullore; Akullore; Çaj i 

ftohte; Kafe; Kafe artificiale; Pije me bazë kafeje; Pije me bazë kakao; Pije me bazë çaji; 

Kakao me përzierje; Kakao pluhur; Kafe pa kafeinë; Çaja barishtesh, përveç atyre për 

përdorim mjekësor; Infuzione, jo medicinale; Çaj pa teinë; çokollatë për pirje; Çaj i bardhë; 

Pasta ushqimore farinaceous; Brumëra, tundësit, dhe përzierje e tyre; Maja dhe agjentë  

thartues; Pasta të thata dhe të freskëta, Nudlles dhe petulla; Drithëra; Nudlles; Pasta për 

supë; Oriz; Miell; Drithëra për mëngjes, qull dhe kaçamak; Drithëra të përpunuara; Polenta; 

Kuskus [bollgur]; Oriz integralë; Oriz i fryrë; Oriz për gatim; Oriz i qasëtit; Bollgur; 

Muesli; Bollgur nga milli i bluar trash; Thekon misri; Bollgur misri; Brumë; Brumë tortash; 

Torte; Brumë buke; Përzierje tortash; Salcë për sallatë; Biskota; Bonbone çokollate; Qull.  

32  Pije jo-alkoolike; Preparate jo-alkoolike për prodhimin e pijeve; Preparate të tretshme 

për prodhimin e pijeve; Shurupe dhe preparate të tjera jo-alkoolike për prodhimin e pijeve; 

Shurupe për pije; Ekstrakte frutash jo-alkoolike të përdorura në preparate e pijeve; Pluhurat 

për pijet e gazuara; Pastije për pije të gazuara; Pluhurat e përdorur në preparatet e pijeve me 

bazë frutash; Pluhurat e përdorur në preparatet e pijeve freskuese; Shurupe për prodhimin e 

pijeve jo-alkoolike; Shurupe për prodhimin e pijeve; Ujë; Lëngje; Pije me bazë arre dhe 

soje; Pije të karbonizuar me shije.  

35  Asistencë biznesi, menaxhim dhe shërbime administrative; Shërbimet e analizës së 

biznesit, Shërbime kërkimit dhe informacionit; Shërbime reklamimi, marketingu dhe 

promovimi; Ofrimi i hapësirës reklamuese, kohës dhe mediave; Paraqitja e produkteve dhe 

shërbimet e ekspozimit të produkteve; Shpërndarja e materialeve reklamuese, marketingu 

dhe promovimi; Shërbimet e marrëdhënieve me publikun; Shërbimet e shfaqjeve tregtare 

dhe shërbimet ekspozitave tregtare; Shërbimet e programit të besnikërisë, stimulimit dhe 

bonuesve; Shërbimet e konsulentës së reklamimit, marketingut dhe promovimit, asistencës 

dhe ndihmës; Shërbimet e marketingut; Shërbimet e marrëdhënieve me publikun; 

Përpunimi i udhëzimeve administrativ; Negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare 

për palët e treta; Shërbime telemarketing; Administrimi komercial i licencimit të mallrave 

dhe shërbimeve të të tjerëve; Konsumatorët (Informacion dhe këshilla komerciale për -) 

[dyqani i këshilluese për konsumatorët]; Shërbimet e ankandit; Shërbimet e importit dhe 

eksportit; Shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese 

të tjera]; Ofrimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 
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Studime marketingu; Shitje me pakicë në lidhje me shtesat ushqimore, ushqimin, pijet, 

artikujt sportivë, enët e tavolinës, enët e gatimit dhe tenxhereve, në veçanti gotave teqelqit, 

enë për pije dhe gota  për përgatitjen dhe sërvirimin  e pijeve alkoolike dhe shakerë (enë e 

përdorur për përzierjen e pijeve) dhe gota papërzierës, artikuj dhe produkte fitnesi dhe 

artikuj Wellness në formën e tualetit, vajrave esenciale dhe ekstrakte aromatike dhe 

preparate aromatizuese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1392 

(220) 30/09/2021 

(300) 35877  20/04/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BLACK PURPLE 

 

 
     

 

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

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

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

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

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

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1393 

(220) 30/09/2021 

(731) BAMBİ DERİ MAMULLERİ 

LİMİTED ŞİRKETİ İOSB ZİYA GÖKALP   

MAHALLESİ, SÜLEYMAN   DEMİREL 

BULVARI,  SİNPAŞ İŞ MODERN  

TİCARET  MERKEZİ,  C-13 BLOK, 

(540)   
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BAŞAKŞEHİR – İSTANBUL / TURKEY, 

TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 18   Lëkurë të papunuar ose gjysmë të punuar dhe lëkurë kafshësh, imitime të lëkurës, 

lëkurë e fortë, lëkurë e përdorur për astar; mallra të bëra prej lëkure, imitime të lëkurës ose 

materiale të tjera, të dizajnuara për bartjen e sendeve, të përfshira në këtë klasë; çanta, 

kuleta, kuti dhe sënduk të bëra prej lëkure ose lëkure të fortë; çanta çelësash (varëse), 

sënduk [bagazhe], valixhe; çadra; çadra për hijezim; çadra dielli; bastunë; kamxhik; 

parzmore; shalë; uzengji; rripa lëkure (shalë).  

25   Veshje, duke përfshirë të brendshme dhe veshje të jashtme, të ndryshme nga  

rripa [veshje]; mbathje, këpucë, pantofla, sandale; mbulesa koke, kapele, kapele me ballik, 

bereta, kapele [veshje koke], kapele kafkash.  

35  Reklamim; marketing dhe marëdhënije me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; zhvillimi i koncepteve të 

reklamimit; sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

të bërit bashk, për përfitimin e të tjerëve, të një sërë mallrash, përkatësisht, lëkurës të 

papunuar ose gjysmë të përpunuar dhe lëkurës të kafshëve, imitimeve të lëkurës, lëkurës së 

fortë, lëkurës të përdorur për astar, produkteve prej lëkure, imitimeve të lëkurës ose 

materialeve të tjera, të dizajnuara për bartjen e sendeve, çantave, kuletave, kutive dhe 

sëndukëve, të bëra prej lëkure ose nga lëkura e forte, çantave për çelësa (varëse), sëndukëve 

[bagazheve], valixheve; çadrave; çadrave për hijezim; çadra dielli; bastunë; kamxhik; 

parzmoreve; shalëve; uzengjive; rripave të lëkurës (shalë), veshjeve, duke përfshirë të 

brendshme dhe veshje të jashtme, të ndryshme nga veshjet mbrojtëse me qëllim të veçantë; 

çorapeve, kufjeve [veshje], shalleve, bandaneve, shalleve, rripave [veshje]; mbathjeve, 

këpucëve, pantoflave, sandaleve; mbulesave të kokës, kapeleve, kapelve me ballik, 

beretave, kapeleve [veshje koke], kapele kafkash, duke ju mundësuar lehtësisht blerësve ti 

shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto shërbime nëpërmjet shitjes me shumicë dhe pakicë 

dhe nëpërmjet medijave elektronike dhe nëpërmjet katallogëve të porosisë me postë. 

                                                                                                         

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1394 

(220) 30/09/2021 

(731) ARSAN KİMYA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Yakuplu Mahallesi, 59.Sokak No:41,  

Beylikdüzü – İstanbul / TURKEY, TR 

(540)   
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(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhues dhe pastrues, detergjentë të ndryshëm nga ato që përdoren në 

operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore, zbardhues të rrobave, zbutës të rrobave 

për përdorim në lavanderi, pastrues njollash, detergjentë për larje enësh; parfumeri; 

kozmetikë (përveç kozmetikës mjekësore); aroma; deodorantë për përdorim personal dhe 

kafshë; sapunë (përveç sapunit mjekësor); preparate të kujdesit dentar, dentifricë, lustrues 

të protezave, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, larjës të gojës, jo për qëllime mjekësore; 

preparate abrazive; leckë zmerile; letër zmerile; gur shtufi; pasta abrazive; preparate 

lustruese për lëkurë, vinyl, metal dhe dru, lustrues dhe kremra për lëkurë, vinyl, metal dhe 

dru, dylli për lustrim.  

5  Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore dhe veterinare, reagentë kimikë për qëllime farmaceutike dhe veterinare, 

substanca radioaktive për qëllime mjekësore dhe veterinare; preparate kimike për qëllime 

mjekësore dhe veterinare, kozmetikë me ilaçe kimike; shtesa dietike për qëllime 

farmaceutike dhe veterinare; shtesa dietike për konsum njerëzor; shtesa dietike për kafshët; 

shtesa ushqyese; preparate mjekësore për qëllime dobësimi; ushqim për bebe; barishte dhe 

pije bimore të përshtatura për qëllime mjekësore; preparate dhe artikuj dentarë, material për 

mbushje të dhëmbëve, material dentar për marje të gjurmëve të dhëmbëve, ngjitës 

dhëmbësh dhe material për riparimin e dhëmbëve; preparate sanitare për përdorim 

mjekësor; vata higjienike; tampona higjienikë; leukoplastë; materiale për fashim; pelenat, 

përfshirë ato të bëra prej letre dhe tekstile; pelena për bebe prej letre; pelenat për bebe të 

tekstilit, pecetat prej letre për bebe, pelena letre për të rriturit, pelena e tekstili për të rriturit, 

pelena për kafshët shtëpiake; përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide; 

rodenticidet; deodorantë, të ndryshëm nga ato për qeniet njerëzore ose kafshët; preparate 

deodorizuese të ajrit; dezinfektues; antiseptikë; detergjentë për qëllime mjekësore; sapun 

mjeksor, sapun dezinfektues, losione antibakteriale për duar.  

16   Letër dhe karton; letër dhe karton për qëllime paketimi dhe ambalazhi, kuti kartoni; 

peshqir letre; letër higjienike; peceta letre; materiale plastike për qëllime paketimi dhe 

mbështjellje; blloqe dhe shkronja printimi; material libërlidhës; publikime të shtypura; 

materiale të shtypura; libra, revista, gazeta, libra faturash, shënime dërgimi të shtypura, 

kuponë të shtypur, kalendarë; postera; fotografi [të shtypura]; piktura; afishe ngjitëe[zyre]; 

pulla postare; materiale shkrimi, artikuj zyre, instruksioni dhe mësimore [përveç mobiljeve 

dhe aparateve]; mjete shkrimi dhe vizatimi; materiale artistësh; produkte letre për qëllime 

shkrimi; ngjitës për qëllime zyre, stilolapsa, lapsa, goma, shirita ngjitës për qëllime zyre, 

kartona kartoni [materiale artistësh], letër shkrimi, letër kopjimi, rule letre për arka, 

materiale vizatimi, tabelë (dërsë e zezë), lapsa pikturimi, bojëra uji [vizyatimi]; pajisje zyre; 

rrule (cilindra) për ngjyrosje dhe furça boje për lyerje.  
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(210) KS/M/ 2021/1396 

(220) 30/09/2021 

(731) Cardiff Medicentre, Heath Park,  

Cardiff, CF14 4UJ, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ALKINDI 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike; preparate farmaceutike për përdorim 

veterinar  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1400 

(220) 01/10/2021 

(731) Armend Gashi Vali - Group  sh.p.k 

Rruga “TIRANA” p.n, Prizren, 20 000, KS 

(591) E bardhë, kuqe, hiri, pembe e qeltë  

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Rruga “Fehmi Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikatet për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

horticulture dhe pylltari; rrëshira artificial të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substance për nxirjen e lëkurëve dhe lëkurëve të kafshëve; ngjitës për përdorim në 

industri; stuko dhe mbushës të tjerë paste;  plehrash; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë.  

2  Bojra, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyrues, ngjyra; 

bojëra për printim, shënim dhe gdhendje; rrëshira të papërpunuara natyrore; metale në fletë 

metalike dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.  

19  Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për 

ndërtim; asfalt, katran, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, jo prej metali; 

monumente, jo prej metali. 

Përfshin kryesisht materiale, jo prej metali, për ndërtim. 
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(210) KS/M/ 2021/1401 

(220) 01/10/2021 

(731) Armend Gashi, Vali - Group  sh.p.k. 

Rruga “TIRANA” p.n, Prizren, 20 000, KS 

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

verdhë e mbylltë, tirkize (cijan) 

(740)  Fazli Brahaj – Avokat Rruga “Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikatet për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

horticulture dhe pylltari; rrëshira artificial të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substance për nxirjen e lëkurëve dhe lëkurëve të kafshëve; ngjitës për përdorim në 

industri; stuko dhe mbushës të tjerë paste;  plehrash; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë.  

2  Bojra, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyrues, ngjyra; 

bojëra për printim, shënim dhe gdhendje; rrëshira të papërpunuara natyrore; metale në fletë 

metalike dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.  

19  Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për 

ndërtim; asfalt, katran, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, jo prej metali; 

monumente, jo prej metali. 

Klasa 19 përfshin kryesisht materiale, jo prej metali, për ndërtim. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1402 

(220) 01/10/2021 

(731) Armend Gashi, Vali - Group  sh.p.k. 

Rruga “TIRANA” p.n, Prizren, 20 000, KS 

(591) E bardhë, e gjelbër, hiri, kuqe, vjollcë, 

e kaltër, e verdhë e mbylltë, tirkize (cijan) 

(740)  Fazli Brahaj – Avokat Rruga “Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 1  Kimikatet për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

horticulture dhe pylltari; rrëshira artificial të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substance për nxirjen e lëkurëve dhe lëkurëve të kafshëve; ngjitës për përdorim në 

industri; stuko dhe mbushës të tjerë paste;  plehrash; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë.  

2  Bojra, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyrues, ngjyra; 

bojëra për printim, shënim dhe gdhendje; rrëshira të papërpunuara natyrore; metale në fletë 

metalike dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.  

17  Gome e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gut-percha, çamçakëz, asbest, mike dhe 

zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastika dhe rrëshira në formë të ekstruduar për 

përdorim në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; tuba fleksibël, tuba 

dhe tuba, jo prej metali. 

 Përfshin kryesisht material izoluese elektrike, termike dhe akustike dhe plastikë për 

përdorim në prodhim në formën e çarçafëve, blloqeve dhe shufrave, si dhe mallra të 

caktuara të bëra prej gome,çamçakëz, asbest, mike ose zëvendësues të tyre. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1411 

(220) 01/10/2021 

(731) EMONA SH.P.K Rr. “Ajet Gerguri” 

nr. 42, Vushtrri 42 000, Vushtrri, KS 

(591) E Zezë, E Kuqe 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Vushtrri 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 
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për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

31  Prodhime të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtare dhe pyjore; kokrra dhe 

fara të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të freskëta; bimë dhe lule 

natyrale; llamba, fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; produkte ushqimore dhe pije 

për kafshët; malt.  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1413 

(220) 01/10/2021 

(731) AMBROVIT S.P.A.   

VIA VINCENZO MONTI, 4  20123 

MILANO (MI), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  AMBFAST EUROPE 

 

 
     

 

(511) 6  Metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre; Thonj, vida, kunja, grepa, bulona prej 

metali; Punime hekuri, artikuj të vegjël të pajisjeve metalike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1415 

(220) 04/10/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa  Mahallesi  Eski  

Büyükdere  Caddesi  No: 4, 34467, Maslak, 

Sariyer Istanbul, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ORNISID 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike për trajtimin e trikomoniaza.  

Infeksionet gjenitourinare te femrat dhe meshkujt për shkak të trichomonas vaginalis. 

Amebiaza. Të gjitha infeksionet e zorrëve për shkak të Entamoeba histolytica, duke 

përfshirë dizenterinë amebike (formë e rëndë e amebiazës, e shoqëruar me dhembje 

stomaku). Të gjitha format ekstraintestinale të amebiazës, veçanërisht abscesi amebik i 

mëlçisë. 

• Giardiasis (lambliasis) – (diarea e shkaktuar nga parazitët mikroskopik Giardia). 
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(210) KS/M/ 2021/1416 

(220) 04/10/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa  Mahallesi  Eski  

Büyükdere  Caddesi  No: 4, 34467, Maslak, 

Sariyer Istanbul, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CITOLES 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike për trajtimin e episodeve të mëdha 

depresive, Çrregullimi i panikut me ose pa agorafobi, Çrregullimi i ankthit social (fobi 

sociale), Çrregullim i përgjithësuar i ankthit, Çrregullimi obsesiv-kompulsiv (OCD).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1417 

(220) 04/10/2021 

(731) MARGIELA 163, RUE SAINT 

MAUR – 75011 PARIS, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MAISON MARGIELA 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastruese, lustruese, preparate për largimin e yndyrës dhe gërryese; produkte parfumerie, 

parfume, ujë tualeti, produkte kozmetike, sapunë, sapunë tualeti, kremra, kripëra, vajra dhe 

xhel (jo për përdorim mjekësor) për banjë, rruajtje dhe qëllime tualeti, vajra esenciale, 

pluhur për make-up (manikyr), make-up (manikyr) , manikyrin e thonjve, buzëkuq, pluhur 

për përdorim në tualet, kremra flokësh (jo për përdorim mjekësor), llak flokësh, shampo, 

pasta dhëmbësh; Vajëra esenciale eterike; shkopinj aromatik; qeska aromatike, ujë prej liri 

me aromë, spërkatje me aromë dhome; Aroma për automobila, Aroma shtëpiake; Shkopinj 

kallami me aromë, për aromatizimin e ajrit; Rimbushje aromash jo elektrike për 

shpërndarësit e aromave në dhomë; Dekor metali i vogël, i dizajnuar për mbajtjen e llojeve 

të ndryshme aromatike (aroma); Aroma për  dhomë; Aromatizues të dhomës (preparate për 

aromë); deodorantët e trupit.  

4  Qirinj; Qirinj për pemën e Krishtlindjes; Qirinj aromatik të Aromaterapisë; Qirinj 

aromatikë.  

9  Syze; kuti për syze; zinxhirë për syze; korniza optike; lentet e kontaktit; helmeta 

mbrojtëse; kombinime kufje-mikrofon; orë të zgjuara (smart watches); kufje per vesh; 

gjurmues të aktiviteteve monitoruese; Telefonat celular; kontejner plastike per ruajtjen dhe 

mbrojtjen e objekteve të ndryshme, mbështjellës, thasë, dhe çanta të gjitha për përdorim me 

kompjuterë dhe pajisje elektrike dhe elektronike dixhitale të lëvizshme dhe të dorës; 

mbulesa për përdorim me kompjuterë dhe pajisje elektrike dhe elektronike dixhitale të 

lëvizshme dhe të dorës; paisje e cila mundëson lidhjen me paisjet e tjera për kompjuterë 
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dhe celularë; altoparlantë; kompjutera; minj (mause) për kompjuterë; paketë baterie; 

përshtatës të energjisë për kompjuterë; kufje; aplikacione dhe softuer celular të 

shkarkueshëm për kompjuterë dhe pajisje mobile; kufje dhe dëgjuese për vesh.  

14  bizhuteri dhe bizhuteri për kostume, përkatësisht unaza, byzylykë, gjerdan, shirita, 

unaza për shall, varëse, kapëse veshi, kapëse për pranga, vathë, mbajtëse çelësash të bëra 

prej metaleve të çmuara, karficat, kunjat që janë bizhuteri; orë, orë dore, kronografë për 

përdorim si orë, kronometra.  

18  çanta; çanta dore; çanta krahu; çanta dore solemne; çantë beli për vendosjen e artikujve 

të vegjël; bagazhet e udhëtimit; çantë e vogël udhëtimi; kuleta xhepi; çanta lëkure; cadra; 

mështjellëse për çelsa; çanta për sigurimin e ushqimit; çanta rrjetë për pazar; çanta për 

vendosjen e manikyrit, të pa pajisura; çanta të zbukuruara; çanta brezi; çantë zyrtare; 

mbajtësit e kartave të kreditit; kuti për bizneskart; çanta me libra shkollorë; çanta shpine; 

çanta të vogla për meshkuj; valixhe; çanta për pazar; çanta krahu të mbyllura,  me rrip të 

zgjatur  

25  Veshje; pallto; mantelet; pallto për mbrojtjen nga shiut; pallto të holla; gëzofe; fustane; 

kostume; funde; xhaketa; veshje të thurura; pantallona; pantallona të shkurtra; bermude; 

xhinse; jelekë; këmisha; bluza; triko; bluza; këmisha; xhaketa; xhemper në formë palltoje; 

qorapa të gjata (huniope); çorape; të brendshme; korset; korset per pjesën e sipërme të 

trupit; mbathje; robdishamër; fustane nate; veshje nate; ndërresa; pizhame; rroba banjo; 

veshje banje; mbështjellës plazhi; kostume për diell; xhaketa sportive; veshje të 

papërshkueshme nga uji; xhaketa rezistente ndaj erës; xhaketa rezistente ndaj ujit; kostume 

rezistent ndaj djerses; lidhjet; kravata; shalle; shalle krahu dhe pjesën e sipërme të trupit, 

për femra; shallë i trashë qafe; shall prej pëlhureje e thurur, nga mendafshi ose pambuku; 

dorashka veshjeje; mbulesa koke; kapele koke; kapele; kapuçë; breza; rripa; këpucë; çizme; 

këpucë të rrafshëta; pantofla; bluza të trasha; huniope të trasha për këmbët; xhaketë e 

trashë; pantallona të trasha; atlete; çizme deri tek kyçi i këmbës; dorashka; shiritat e kokës; 

mbulesa per koke; maskë për fytyrën [veshje].  

35  Shërbime me pakicë dhe shumicë që përmbajnë: 

Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, preparate për largimin e yndyrës dhe gërryese; produkte parfumerie, parfume, ujë 

tualeti, produkte kozmetike, sapunë, sapunë tualeti, kremra, kripëra, vajra dhe xhel (jo për 

përdorim mjekësor) për banjë, rruajtje dhe qëllime tualeti, vajra esenciale, pluhur për make-

up (manikyr), make-up (manikyr) , manikyrin e thonjve, buzëkuq, pluhur për përdorim në 

tualet, kremra flokësh (jo për përdorim mjekësor), llak flokësh, shampo, pasta dhëmbësh; 

Vajëra esenciale eterike; shkopinj aromatik; qeska aromatike, ujë prej liri me aromë, 

spërkatje me aromë dhome; Aroma për automobila, Aroma shtëpiake; Shkopinj kallami me 

aromë, për aromatizimin e ajrit; Rimbushje aromash jo elektrike për shpërndarësit e 

aromave në dhomë; Potpourris (aroma); Aroma për  dhomë; Aromatizues të dhomës 

(preparate për aromë); deodorantët e trupit. Qirinj; Qirinj për pemën e Krishtlindjes; Qirinj 

aromatik të Aromaterapisë; Qirinj aromatikë. Takëm, Syze; kuti për syze; zinxhirë për syze; 

korniza optike; lentet e kontaktit; helmeta mbrojtëse; kombinime kufje-mikrofon; orë të 

zgjuara (smart watches); kufje per vesh; gjurmues të aktiviteteve monitoruese; Telefonat 

celular; kontejner plastike per ruajtjen dhe mbrojtjen e objekteve të ndryshme, mbështjellës, 

thasë, dhe çanta të gjitha për përdorim me kompjuterë dhe pajisje elektrike dhe elektronike 

dixhitale të lëvizshme dhe të dorës; mbulesa për përdorim me kompjuterë dhe pajisje 

elektrike dhe elektronike dixhitale të lëvizshme dhe të dorës; paisje e cila mundëson lidhjen 
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me paisjet e tjera për kompjuterë dhe celularë; altoparlantë; kompjutera; minj (mause) për 

kompjuterë; paketë baterie; përshtatës të energjisë për kompjuterë; kufje; aplikacione dhe 

softuer celular të shkarkueshëm për kompjuterë dhe pajisje mobile; kufje dhe dëgjuese për 

vesh; Aparate ndriçimi; Difuzorë linearë të ajrit; Shpërndarës elektrikë për aromatizues të 

ajrit; Shtojca për aromatizues; Furnizues i shpërndarësve të ajrit; qirinj elektrik.  

bizhuteri dhe bizhuteri për kostume, përkatësisht unaza, byzylykë, gjerdan, shirita, unaza 

për shall, varëse, kapëse veshi, kapëse për pranga, vathë, mbajtëse çelësash të bëra prej 

metaleve të çmuara, karficat, kunjat që janë bizhuteri; orë, orë dore, kronografë për 

përdorim si orë, kronometra; materiale të shtypura, pajisje për zyrë, çanta; çanta dore; çanta 

krahu; çanta dore solemne; çantë beli për vendosjen e artikujve të vegjël; bagazhet e 

udhëtimit; çantë e vogël udhëtimi; kuleta xhepi; çanta lëkure; cadra; mështjellëse për çelsa; 

çanta për sigurimin e ushqimit; çanta rrjetë për pazar; çanta për vendosjen e manikyrit, të pa 

pajisura; çanta të zbukuruara; çanta brezi; çantë zyrtare; mbajtësit e kartave të kreditit; kuti 

për bizneskart; çanta me libra shkollorë; çanta shpine; çanta të vogla për meshkuj; valixhe; 

çanta për pazar; çanta krahu të mbyllura,  me rrip të zgjatur Mobilje, pasqyra, korniza 

fotografish, dekore shtëpiake, dyshekë, enë dhe paisje për enët shtëpiake; enë dhe paisje për 

enë kuzhine; krehër dhe sfungjerë; Enë qelqi për qëllime shtëpiake; mbajtëse thike për 

tryezën; pjata; pllaka; gotë e gjatë qelqi për servimin e pijeve; gota për pije; mbajtës 

qirinjsh; dekor per mbajtjen e qirinjëve aromatik; vazo me lule jo prej letre; tabaka për 

qëllime shtëpiake, vazo; gota (kavanozë); spërkatje parfumesh; Dekor metali i vogël, i 

dizajnuar për mbajtjen e llojeve të ndryshme aromatike ; Difuzues aromatik të vajit, të 

ndryshëm nga shpërndarësit e aromatizuesëve; Spërkatje me aromë [atomizues]; 

Pëlhura; mbulesa krevati dhe tavoline, peshqirë banjoje (përveç veshjeve), peceta 

shtëpiake, perde prej tekstili, Veshje; pallto; mantelet; pallto për mbrojtjen nga shiut; pallto 

të holla; gëzofe; fustane; kostume; funde; xhaketa; veshje të thurura; pantallona; pantallona 

të shkurtra; bermude; xhinse; jelekë; këmisha; bluza; triko; bluza; këmisha; xhaketa; 

xhemper në formë palltoje; qorapa të gjata (huniope); çorape; të brendshme; korset; korset 

per pjesën e sipërme të trupit; mbathje; robdishamër; fustane nate; veshje nate; ndërresa; 

pizhame; rroba banjo; veshje banje; mbështjellës plazhi; kostume për diell; xhaketa 

sportive; veshje të papërshkueshme nga uji; xhaketa rezistente ndaj erës; xhaketa rezistente 

ndaj ujit; kostume rezistent ndaj djerses; lidhjet; kravata; shalle; shalle krahu dhe pjesën e 

sipërme të trupit, për femra; shallë i trashë qafe; shall prej pëlhureje e thurur, nga 

mendafshi ose pambuku; dorashka veshjeje; mbulesa koke; kapele koke; kapele; kapuçë; 

breza; rripa; këpucë; çizme; këpucë të rrafshëta; pantofla; bluza të trasha; huniope të trasha 

për këmbët; xhaketë e trashë; pantallona të trasha; atlete; çizme deri tek kyçi i këmbës; 

dorashka; shiritat e kokës; mbulesa per koke; maskë për fytyrën [veshje]. 

Qilima 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1418 

(220) 04/10/2021 

(731) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza Atlanta 

Georgia 30313, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 32  Birra; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1419 

(220) 04/10/2021 

(731) CAPRI SUN AG Neugasse 22, CH-

6300 Zug, CH 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  Safari Fruits 

 

 
     

 

(511) 32  Pije jo-alkoholike; ujë mineral (pije); ujë me shije; pije me bazë uji që përmbajnë 

ekstrakte çaji; pije me qëllime funksionale me bazë uji; pije izotonike; pije frutash; lëngje; 

lëngje frutash; nektare frutash; pije të lëngjëve të perimeve; lëngje të perimeve; lëngje të 

pastra nga frutat e shtrydhura; pije llucë pjesërisht të ngrira; sirupe dhe esenca për bërjen e 

pijeve jo-alkoholike, të përfshira në klasën 32.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1420 

(220) 04/10/2021 

(731) CAPRI SUN AG Neugasse 22, CH-

6300 Zug, Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  Fairy Drink 

 

 
     

 

(511) 32  Pije jo-alkoholike; ujë mineral (pije); ujë me shije; pije me bazë uji që përmbajnë 

ekstrakte çaji; pije me qëllime funksionale me bazë uji; pije izotonike; pije frutash; lëngje; 

lëngje frutash; nektare frutash; pije të lëngjëve të perimeve; lëngje të perimeve; lëngje të 

pastra nga frutat e shtrydhura; pije llucë pjesërisht të ngrira; sirupe dhe esenca për bërjen e 

pijeve jo-alkoholike, të përfshira në klasën 32  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1423 

(220) 04/10/2021 

(731) FAES FARMA S.A. 

Avda. Autonomia 10 N.10, 48940, Leioa 

(Bizkala), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  DISTEM 
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(511) 5  Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët ; leukoplaste,materiale 

per fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e paraziteve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1424 

(220) 04/10/2021 

(731) DIAMANT PAÇARIZI 

GOLD TOBACCO SH.P.K 

OHRI NR.50 PRIZREN, KS 

(591) ARI (GOLD) 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhanin dhe artikujt e përdorur për pirjen e duhanit, si dhe pajisje shtesë dhe 

kontejnerë që lidhen me përdorimin e tyre. Zëvendësues të duhanit, jo për qëllime 

mjekësore;-aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për përdorim në cigare 

elektronike, avullues oral për duhanpirësit;-bimë për pirjen e duhanit;-frymë;-pajisje dhe 

kontejnerë të caktuar që lidhen me përdorimin e duhanit dhe artikuj për pirjen e duhanit, për 

shembull, çakmakë për duhanpirësit, tavëllë për duhanpirësit, kavanoza duhani, kuti për 

tymosje, humidorë puro.  

43  Shërbimet e ofruara në lidhje me përgatitjen e ushqimit dhe pijeve për konsum, si dhe 

shërbimet për sigurimin e akomodimit të përkohshëm. Rezervimet e akomodimit të 

përkohshëm, për shembull, rezervimet e hoteleve;-varkim për kafshët;-shpërblimi i 

dhomave të takimeve, tendave dhe ndërtesave të transportueshme;-shërbimet e pensionit në 

shtëpi;-shërbimet e çerdheve dhe çerdheve;-dekorimi i ushqimit, skalitja e ushqimit;-niveli i 

aparateve të gatimit;-qira për karrige, tavolina, liri tavoline, enë qelqi;-shërbimet e sallave 

të nargjileve;-shërbimet e kuzhinierit personal  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1425 

(220) 05/10/2021 

(731) UNION DES ASSOCIATIONS 

EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA 

an association of Swiss of Law, 

domiciled Route de Genève 46, 1260 Nyon, 

Switzerland, CH 

(526)  

(540)   
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(591) e kaltër, e kaltër e errët, argjendtë, e 

zezë, e verdhë, e gjelbër, e kuqe, e bardhë. 

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

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

Prishtinë 
 

     

 

(511) 25  Veshje; këpucë dhe mbathje; mbulesa koke; këmisha; pëlhura të thurura (veshje); 

pulovra; pulovra pa mëngë; Bluza; jelekët; maica; fanella pa mëngë, fustane; funde; veshje 

të brendshme ; kostume banje; rroba banje; pantallona të shkurtra; pantallona; xhemperë; 

mbulesa koke; kapela me strehë; kapelë; breza për veshje; shalle; shalle të gjera; kapela me 

strehë; tuta sportive; xhupa; xhaketa, xhaketa sportive, xhaketa stadiumi (veshje e jashtme 

pa mëngë); blazera (xhaketë sportive); veshje të papërshkueshme nga uji; pallto; uniforma; 

kravata; bandane; shirita dore; shirita  koke; doreza; përparëse; bibs (përparëse për mbrojtje 

të rrobave), jo prej letre; pizhame; rroba loje për foshnjat dhe fëmijët; çorape të gjata dhe 

çorape; çorape si veshje të brendshme  me shirita  llastiku; rripa;  shirita llastiku mbajtëse 

dhe varës; sandale, sandale tanga; mbathje për atletikë, përkatësisht këpucë për lëvizje 

jashtë, këpucë për shëtitje, këpucë basketbolli, këpucë për stërvitje, këpucë çiklizmi, këpucë 

sportive të brendshme, këpucë vrapimi dhe këpucë për vrapim në trakë, shapka, këpucë 

futbolli (të brendshme dhe të jashtme), patika futbolli me thuma , këpucë kanavacë, këpucë 

tenisi, këpucë sportive urbane, këpucë me vela, këpucë aerobike; veshje sportive 

përkatësisht veshje prej leshi, kostume vrapimi, veshje sportive të thurura, pantallona 

sportive të rëndomtë , këmisha me mëngë të shkurta(polo), xhup, pantallona për stërvitje, 

këmisha (fanella) të stilit të futbollit, këmisha(fanella)  të stilit të regbit, çorape, rroba të 

brendshme  banje, triko dhe çorape të gjata për ngrohje të këmbëve , tuta, si veshje me 

funksion të brendshme, singlets (veshje e brendshme), sytjena , triko, kostume bore, 

xhaketa bore, pantallona bore.  

28  Lojëra dhe lodra; video lojëra me operim  monedhe për salla lojërash (lojëra arcade); 

topa sporti; topa loje; lojëra tavoline; tavolina për futboll tavoline; kukulla dhe lodra prej 

pelushi; automjete (lodra); puzzles; balona; lodra me fryrje; disqeve loje (pogs); letra  loje; 

konfeti (pjesë të vogla letre për hedheje festive); artikuj sportiv dhe gjimnastikë; pajisje 

futbolli, gjegjësisht futbolli, dorashka, gjunjëza, bërrylakë dhe jastëk shpatullash, mbrojtëse 

e këmbeve; gola  futbolli; çanta sportive dhe enë sportive (të përshtatura për objektet) 

mbajtës të artikujve sportivë; kapele festash (lodra); lojëra elektronike të ndryshme nga ato 

që përdoren vetëm si set në televizor; duar gome ose shkume (lodra); robotë për argëtim; 

pajisje për gjimnastikë; balona fluturues; patina me rrota; skutera (lodra); skateboard 

(dërrasa me rrota); karta gërvishtëse; lojëra të vogla elektronike të destinuara për përdorim  

në set televizori; aparate për video lojëra; tastiera e lojërave; tastiera lojërash të aktivizuara 

me dorë ose me zë, timonë drejtues për video lojëra dhe tepihë vallëzimi për video lojëra; 

lojëra elektronike me ekrane kristalore të lëngëta; konsol lojërash; lodra për kafshët 

shtëpiake. 

  



Buletini Zyrtar Nr. 103 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

196 

 

38  Shërbimet e telekomunikacionit; komunikimi me telefon celular; komunikimi teleks; 

komunikimi nëpërmjet terminaleve elektronike kompjuterike të lidhur me rrjetet 

telekomunikuese, bazat e të dhënave dhe në internetin ose nëpërmjet pajisjeve elektronike 

të komunikimit wireless(pa tela); komunikime telegrafike; komunikime telefonike; 

komunikimi me anë të transmetimit të faksimileve; shërbime të radio thirrjeve; shërbime 

telefonike ose video konferencash; emetimi i programeve televizive; emetimi e programeve 

televizive kabllore; emetimi i radio programeve; emetimi dhe transmetimi i radio 

programeve dhe  programeve televizive të sportit dhe ngjarjeve sportive; shërbimet e 

agjencisë së lajmeve dhe informacioneve  të lajmeve; shërbimet e transmetimit të 

mesazheve; marrja me qira e telefonave, makinave faks dhe aparateve të 

telekomunikacionit; transmetim i faqeve komerciale të internetit on-line ose përmes 

pajisjeve të komunikimit elektronik wireless( pa tel); shërbimet e transmetimit dhe 

emetimit për programet e radios dhe televizionit përmes internetit ose nëpërmjet ndonjë 

rrjeti komunikimi elektronik  wireless (pa tel); transmetimi elektronik i mesazheve; 

emetimi i simulimeve i regjistrimeve të filmit dhe regjistrimeve të zërit dhe video 

regjistrimeve; sigurimi i qasjes në serverët telematikë dhe në forumet e bisedave në kohë 

reale; transmetimi i mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit; telekomunikimi 

përmes rrjeteve me fibra optike; sigurimi i qasjes në  rrjete kompjuterik globale ose të 

teknologjive të komunikimit interaktive për qasje në shërbimet e blerjes dhe porositjeve 

private dhe komerciale; telekomunikimi i informacionit (përfshirë ueb faqet), kompjuterëve 

dhe të dhënave të tjera; transmetimi i informacionit (përfshirë faqet telematike) me 

telekomunikacion, të programeve kompjuterike dhe të dhënave të tjera; shërbimet e postës 

elektronike; sigurimi i qasjes në internet ose në ndonjë  rrjet komunikimi elektronik 

wireless (pa tel) (shërbimet e telekomunikacionit); sigurimi i lidhjeve për 

telekomunikacionet me  rrjete kompjuterike globale (Internet) ose me bazat e të dhënave; 

sigurimi i qasjes në ueb faqe që ofrojnë muzikë digjitale në internet përmes  rrjeteve 

kompjuterike globale ose nëpërmjet pajisjeve të komunikimit elektronik wireless (pa tel); 

lizing e kohës për qasjes në ueb faqet MP3 të internetit përmes  rrjeteve kompjuterik 

globale ose përmes pajisjeve të komunikimit elektronik wireless (pa tel); lizing i kohës së 

qasjes në serverin  qendror i të bazës së të dhënave (shërbimet e telekomunikacionit); lizing 

i kohës së hyrjes në  bazën e të dhënave kompjuterike (shërbimet e telekomunikacionit); 

transmetimi i muzikës digjitale me telekomunikacion; transmetimi on-line i publikimeve 

elektronike; transmetimi digjitalë i muzikës në internet ose përmes ndonjë rrjeti 

komunikimi elektronik wireless (pa tel); transmetimi digjital i muzikës MP3 përmes faqeve 

të Internetit; distribuomi i simulimeve dhe / ose emetimi i njëkohshëm i regjistrimeve të 

filmit dhe  të zërit dhe video regjistrimeve; distrubuimi i simulimeve  dhe ose emetimi  i 

edukimeve interaktive  dhe produkteve  argëtuese , kompakt disqe interaktive, CD-ROMe, 

programe kompjuterike dhe lojëra kompjuterike; sigurimi i kohës së qasjes në tabelat  e 

zeza (tabelat e informacionit dhe njoftimeve), forumet e diskutimit (dhomat e bisedave) dhe 

bloget në kohë reale përmes  rrjeteve kompjuterike globale(shërbimet e komunikimit); 

shërbimet e telekomunikacionit që i kushtohen shitjes me pakicë nëpërmjet komunikimeve 

interactive me klientët; telekomunikacioni i multimedial; shërbimet e transmetimit të video 

tekstit dhe tel tekstit; transmetimi i informacionit nëpërmjet komunikimit  të satelitit, 

mikrovalëve ose në mënyrën elektronike digjitale ose analoge; transmetimi digjitale i 

informacionit me kabllo, telave ose fibrave; transmetimi i informacionit përmes telefonave 

celularë, telefonave, transmetimit të faksit dhe teleksit; shërbimet e telekomunikacionit për 
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marrjen dhe shkëmbimin e informacionit, mesazheve, imazheve dhe të dhënave; sigurimi i 

qasjes në grupet e diskutimit në internet; sigurimi i qasjes në platformat e internetit 

(gjithashtu internetit mobil) në ueb faqe të personalizuara të natyrës që përmbajnë 

informacione të përcaktuar nga përdoruesi ose të specifikuar, profile personale; ofrimi i 

qasjes në motorët e kërkimit për të marrë të dhëna dhe informacione në rrjetet globale.  

41  Arsimimi; trajnim; argëtimi; operimi i lotarive dhe garave; bastet dhe shërbimet e 

lojërave të lidhura me sportin; shërbimet e mikpritjes (sport, argëtim); shërbimet e 

mikpritjes, përkatësisht shërbimet e pritjes së klientëve (shërbimet argëtuese), përfshirë 

ofrimin e administrimit te biletave për ngjarje sportive ose argëtuese; lëshimi i biletave, 

përfshirë në  rrjet kompjuterike globale (internet), për ngjarje sportive, argëtuese, kulturore 

dhe edukative; shërbimet e agjencisë së biletave sportive; sigurimi i informacionit online në 

fushat e sporteve dhe ngjarjeve sportive nga  baza e të dhënave kompjuterike ose interneti; 

shërbimet argëtuese në lidhje me ngjarjet sportive; aktivitete sportive dhe kulturore; 

organizimi i ngjarjeve dhe aktiviteteve sportive dhe kulturore; organizimi i garave sportive; 

organizimi i ngjarjeve në fushën e futbollit; funksionimi i objekteve sportive; shërbime 

argëtuese të parkut; shërbimet e klubit të shëndetit dhe fitnesit;  qira dhënie e sistemeve 

video dhe audio vizuale; qira dhënie e produkteve interaktive edukative dhe rekreative, e 

kompakt disqeve interaktive edukative dhe rekreative në fushën e sportit, të CD-ROM-ve 

dhe lojërave kompjuterike; xhirimi i kompakt disqeve interaktiv dhe i CD-ROMS [xhirimi i 

filmit dhe/ose muzikës]; raportimi  televiziv dhe në radio i ngjarjeve sportive; shërbimet e 

xhirimit  për programet e radio dhe televizionit  dhe videokasetave ; shpërndarja e 

njëkohshme e incizimeve  filmike dhe incizimeve te zërit dhe video incizimeve; shërbimet 

e rezervimit të biletave dhe informacion për argëtim, ngjarje sportive dhe kulturore; 

shërbimet e kampeve sportive; montazhe gjatë ngjarjeve sportive; organizimi i konkurseve 

të bukurisë; argëtim interaktiv; shërbimet e basteve dhe  lojërave on-linet në internet ose në 

çdo rrjet komunikimi elektronik wireless( pa tel); ofrimi i shërbimeve në lidhje me lotaritë; 

informacion në fushën e argëtimit (përfshirë në fushën e sportit), të ofruara në online nga 

një bazë kompjuterike ose përmes internetit ose përmes ndonjë rrjeti komunikimi elektronik 

wireless( pa tel); shërbimet e lojërave elektronike të transmetuara nëpërmjet internetit ose 

telefonave celularë; botimi i librave; botimi online i librave dhe gazetave elektronike; 

shërbimet e incizimeve  audio dhe video; xhirimi i filmave vizatimorë të animuar për filma, 

xhirim i filmave vizatimorë të animuar për televizion; qira dhënie e regjistrimeve të zërit 

dhe imazhit për argëtim; informacion në fushën e arsimit të ofruar online nga një bazë 

kompjuterike ose nëpërmjet internetit ose përmes ndonjë rrjeti komunikimi elektronik  

wireless (pa tel); shërbimet e përkthimit; shërbimet e fotografisë; qira dhënie e stadiumeve 

të futbollit; programimi dhe/ose qira dhënie e incizimeve  filmike dhe incizimeve  të zërit 

dhe video; sigurimi i informacionit statistikor dhe informacioneve të tjera mbi shfaqjet 

sportive, në programet e radios dhe televizionit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1429 

(220) 06/10/2021 

(731) Elnor SH.P.K Magjistralja Prishtinë- 

Ferizaj, KM 8, Graçanicë, KS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)  ELNOR MÖBEL 
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Prishtinë 
 

(511) 19  Materiale ndërtimi jo metalike, kryesisht dyer, dritare, konstruksione të drurit për 

enterier, dysheme, parkete, laminat, xhama dhe pjesët e tjera të tyre, panele akustike, jo prej 

metali, ndërtesa, transportuese, jo prej metali, veshje [materiale ndërtimi], kornizat e 

dyerve, jo prej metal, panelet e dyerve, jo prej metali, dyer, jo prej metali*, dysheme, jo 

prej metali, mbulesa çatish, jo prej metali, veshje muri, jo prej metali, për ndërtim, pllaka 

muri, jo prej metali, druri, gjysmë i punuar, dërrasat e dyshemesë prej druri, shtëpi të 

parafabrikuara [kuti], jo prej metali.  

20   Mobile; mobilie për zyrë; banka [mobilie]; mobilie shkollore; karrika; rafte [mobilie]; 

këmbë për mobilie; tavolina; tavolina kuzhine; tavolina pune [mobile]; ndarëse të 

lëvizshme [mobilie]; vitrina; vitrina për ekspozim [mobilie]; dyer për mobile; mobile nga 

metali; mbajtëse për mobile, jo metalike; rafte për regjistra [mobile]; dollap për peshqirë 

[mobilie]; mbajtëse për libra [mobilie];  

rolete të thurura prej druri [mobilie]; rolete të brendshme për dritare [rolete] [mobile]; 

pajisje për mobilie që nuk janë prej metalit; rrota për mobilie që nuk janë prej metali; 

dyshekë për fjetje; jastëkët; krevate; krevate për fëmijë; pajisje për krevate që nuk janë prej 

metali; dyshekët e ajrit, jo për qëllime mjekësore; dyshekë kampingu; dyshekë*; dyshekë 

kashte. 

35  Reklamime; menaxhim i biznesit; administrim biznesi; funksione te zyrës; shërbimet 

për eksport-import,  shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë ne fushën e materialeve të 

ndërtime jo metalike, kryesisht dyer, dritare, konstruksione të drurit për enterier, 

dyshemeve, parkete, laminat, xhama dhe pjesët e tjera të tyre, panele akustike, ndërtesa 

transportuese, drurit të gjysmë i punuar, dërrasat e dyshemesë prej druri, shtëpi të 

parafabrikuara, mobileve, mobilie për zyrë, banka [mobilie], mobilie shkollore; karrikave; 

rafteve, tavolinave, tavolinave të kuzhinave, tavolina pune, dyshekëve, dyshekëve për 

fjetje; krevateve; krevate për fëmijë;  Pajisjeve shtëpiake ose kuzhine, enëve për qëllime 

amvisërie ose kuzhine, enë gatimi dhe mjete gatimi, pjatave ushqimore, qeramikë për 

qëllime amvisërie, enë balte, pajisjeve të gatimit, tiganë, mallrave prej tekstili, batanijeve, 

perde prej tekstili ose plastike, mbulesa liri për shtretër; çarçafëve, perdeve, mbulesave të 

tryezave, mbulesa shtrati, jorganëve, mbulesa për mobile; shitja me shumicë dhe pakicë e  

aparateve të ndriçimit, aparateve për qëllime sanitare, aparateve për gatim, trupave 

ndriçues, llamba ndriçuese dhe reflektorë ndriçimi, pajisje për trajtimin dhe zierjen, 

ngrohjen, dhe ftohjen e ushqimit dhe pijeve; pajisjeve elektrike për kuzhinë dhe amvisni, 

përpunuesve elektrik të ushqimit për përdorim në amvisni, pajisjeve elektrike të kuzhinës, 

makinave dhe aparate për përgatitjen e pijeve dhe /ose ushqimit, fshesa elektrike, furrave 

elektrike te kuzhinës, frigoriferëve, makina për pastrimin e enëve, aparateve për pastrim; 

Qilimave, tepihëve, dyshekëve. 
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R" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(511) 7  Pajisje elektrike për kuzhinë dhe amvisni, të cilat i takojnë kësaj klase, përkatësisht 

përpunuesit elektrik te ushqimit; përpunues ushqimi; mikser [makinë kuzhine]; pajisje për 

prerjen e ushqimit, elektrik; përpunuesit elektrik të ushqimit për përdorim ne amvisni; 

përpunuesit e ushqimit, elektrik; pajisje elektrike kuzhine për prerje, përzierje, shtypje; 

makina për përzierjen e brumit; mikser elektrik; përzierës; makina për kullim të lëngjeve 

(ekstraktor); makina për bluarje [elektrike]; makina dhe aparate për përgatitjen e pijeve dhe 

/ose ushqimit; makina për paketim; makina për paketim të ushqimit; pajisje për mbyllje të 

foljeve; makina për pastrimin e enëve; aparate për pastrim; makina për fryrje, pompa 

[makina]; mprehës elektrikë; fshesa elektrike; makina për fshirje dhe pastrim; aparate për 

pastrim, elektrike për përdorim shtëpiak; aparate për pastrim me avull; thithëse të pluhurit; 

makina për paketim me vakum; mulli për kafe, te cilët nuk lëvizin me dorë; aparate 

elektrike për krijimin e shkumës nga qumështi; makina automatike për shitje; makina për 

përgatitjen e lëngjeve; makina për përgatitjen e pijeve të gazuara [elektrike]; Makina për 

hekurosje dhe presa për rroba.  

8  Vegla dhe  orendi dore, të operuara me anë të dorës; Thika; Thika kuzhinieri; Thika 

tavoline; Thika qeramike; Çanta katrore për takëm enësh; Kuti e përshtatur për takëm 

enësh; Takëm enësh; Tavolinë për vendosjen e takëmeve [thika, pirunë dhe lugë]; Pirunë 

tryeze; Lugë tryeze prej çeliku; Lugë supe; Lugë çaji; Lugë kafeje; Garuzhdë[vegël dore].  

19  Materiale ndërtimi jo metalike, kryesisht dyer, dritare, konstruksione të drurit për 

enterier, dysheme, parkete, laminat, xhama dhe pjesët e tjera të tyre, panele akustike, jo prej 

metali, ndërtesa, transportuese, jo prej metali, veshje [materiale ndërtimi], kornizat e 

dyerve, jo prej metal, panelet e dyerve, jo prej metali, dyer, jo prej metali*, dysheme, jo 

prej metali, mbulesa çatish, jo prej metali, veshje muri, jo prej metali, për ndërtim, pllaka 

muri, jo prej metali, druri, gjysmë i punuar, dërrasat e dyshemesë prej druri, shtëpi të 

parafabrikuara [kuti], jo prej metali.  

20  Mobile; mobilie për zyrë; banka [mobilie]; mobilie shkollore; karrika; rafte [mobilie]; 

këmbë për mobilie; tavolina; tavolina kuzhine; tavolina pune [mobile]; ndarëse të 

lëvizshme [mobilie]; vitrina; vitrina për ekspozim [mobilie]; dyer për mobile; mobile nga 

metali; mbajtëse për mobile, jo metalike; rafte për regjistra [mobile]; dollap për peshqirë 

[mobilie]; mbajtëse për libra [mobilie]; rolete të thurura prej druri [mobilie]; rolete të 

brendshme për dritare [mobile]; pajisje për mobilie që nuk janë prej metalit; rrota për 

mobilie që nuk janë prej metali; dyshekë për fjetje; jastëkët; krevate; krevate për fëmijë; 

pajisje për krevate që nuk janë prej metali; dyshekët e ajrit, jo për qëllime mjekësore; 

dyshekë kampingu; dyshekë*; dyshekë kashte.  

21  Pajisje shtëpiake ose kuzhine; Enë për qëllime amvisërie ose kuzhine; Enë gatimi dhe 

mjete gatimi, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; Enë për përdorim amvisërie ose 

kuzhinë; Kallëpe [pajisje  kuzhine]; pajisje gatimi, jo elektrike; Tigan; shporta buke,  për 

qëllime shtëpiake; Pjata; Pjatë për ushqimin e kafshëve shtëpiake; Mbajtës të luleve dhe 

bimëve [rregullim i luleve]; Vazo lulesh; Pajisjet për ujitje; Fshesa; artikuj për qëllime 

pastrimi; Qeramikë për qëllime amvisërie; Enë balte; Punime artistike prej porcelani, 

qeramike.  

24  Mallra prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasë të tjera, përfshirë batanije, perde prej 

tekstili ose plastike; mbulesa liri për shtretër; pëlhura tavoline prej tekstili; mbulesa 

shtretërish, mbulesa dyshekësh, mbulesa për jastëkë dhe mbulesa për shilte dhe mbushje, 
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çarçafë shtretërish, mbulesa krevatesh, çarçafë shtretërish dhe këllëfë jastëkësh dhe  shtroja 

krevatesh, batanije, batanijet e mbushur me tegela, lesh dhe produkte te leshit që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; shtrojë prej leshit merinos, Kashmir, pambuk apo një përzierje të 

leshit dhe pambukut; mbulesa tryezash prej pëlhure; peceta tavoline prej tekstili; liri; 

peshqirë tekstili; peshqir banje dhe peshqir dore; jorganë; mbulesa për mobile.  

27  Qilima, tepihë, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar dyshemetë 

ekzistuese; varëse muri, jo prej tekstili.  

35  Reklamime; menaxhim i biznesit; administrim biznesi; funksione te zyrës; shërbimet 

për eksport-import,  shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë ne fushën e produkteve të 

veglave dhe  orendive me veprim dore, thikave, lugëve, pirunëve, takëmeve [thika, pirunë 

dhe lugë]; lugë tryeze prej çeliku; materiale ndërtimi jo metalike, kryesisht dyer, dritare, 

konstruksione të drurit për enterier, dysheme, parkete, laminat, xhama dhe pjesët e tjera të 

tyre, panele akustike, , ndërtesa transportuese, drurit të gjysmë i punuar, dërrasat e 

dyshemesë prej druri, shtëpi të parafabrikuara, mobileve, mobilie për zyrë, banka [mobilie], 

mobilie shkollore; karrika; rafteve, tavolinave, tavolinave të kuzhinave, tavolina pune, 

dyshekëve, dyshekëve për fjetje; krevateve; krevate për fëmijë;  Pajisjeve shtëpiake ose 

kuzhine, enëve për qëllime amvisërie ose kuzhine, enë gatimi dhe mjete gatimi, pjatave 

ushqimore, qeramikë për qëllime amvisërie, enë balte, pajisjeve të gatimit, tiganë, mallrave 

prej tekstili, batanijeve, perde prej tekstili ose plastike, mbulesa liri për shtretër; çarçafëve, 

perdeve, mbulesave të tryezave, mbulesa shtrati, jorganëve, mbulesa për mobile; shitja me 

shumicë dhe pakicë e  aparateve të ndriçimit, aparateve për qëllime sanitare, aparateve për 

gatim, trupave ndriçues, llamba ndriçuese dhe reflektorë ndriçimi, pajisje për trajtimin dhe 

zierjen, ngrohjen, dhe ftohjen e ushqimit dhe pijeve; pajisjeve elektrike për kuzhinë dhe 

amvisni, përpunuesve elektrik të ushqimit për përdorim në amvisni, pajisjeve elektrike të 

kuzhinës, makinave dhe aparate për përgatitjen e pijeve dhe /ose ushqimit, fshesa elektrike, 

furrave elektrike te kuzhinës, frigoriferëve, makina për pastrimin e enëve, aparateve për 

pastrim; Qilimave, tepihëve, dyshekëve. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1431 

(220) 06/10/2021 

(731) Elnor SH.P.K. Magjistralja Prishtinë - 

Ferizaj,  KM 8, Graçanicë, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ELNOR HOME 

 

 
     

 

(511) 7  Pajisje elektrike për kuzhinë dhe amvisni, të cilat i takojnë kësaj klase, përkatësisht 

përpunuesit elektrik te ushqimit; përpunues ushqimi; mikser [makinë kuzhine]; pajisje për 

prerjen e ushqimit, elektrik; përpunuesit elektrik të ushqimit për përdorim ne amvisni; 

përpunuesit e ushqimit, elektrik; pajisje elektrike kuzhine për prerje, përzierje, shtypje; 

makina për përzierjen e brumit; mikser elektrik; përzierës; makina për kullim të lëngjeve 

(ekstraktor); makina për bluarje [elektrike]; makina dhe aparate për përgatitjen e pijeve dhe 

/ose ushqimit; makina për paketim; makina për paketim të ushqimit; pajisje për mbyllje të 

foljeve; makina për pastrimin e enëve; aparate për pastrim; makina për fryrje, pompa 

[makina]; mprehës elektrikë; fshesa elektrike; makina për fshirje dhe pastrim; aparate për 
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pastrim, elektrike për përdorim shtëpiak; aparate për pastrim me avull; thithëse të pluhurit; 

makina për paketim me vakum; mulli për kafe, te cilët nuk lëvizin me dorë; aparate 

elektrike për krijimin e shkumës nga qumështi; makina automatike për shitje; makina për 

përgatitjen e lëngjeve; makina për përgatitjen e pijeve të gazuara [elektrike]; Makina për 

hekurosje dhe presa për rroba.  

8  Vegla dhe  orendi dore, të operuara me anë të dorës; Thika; Thika kuzhinieri; Thika 

tavoline; Thika qeramike; Çanta katrore për takëm enësh; Kuti e përshtatur për takëm 

enësh; Takëm enësh; Tavolinë për vendosjen e takëmeve [thika, pirunë dhe lugë]; Pirunë 

tryeze; Lugë tryeze prej çeliku; Lugë supe; Lugë çaji; Lugë kafeje; Garuzhdë[vegël dore].  

19  Materiale ndërtimi jo metalike, kryesisht dyer, dritare, konstruksione të drurit për 

enterier, dysheme, parkete, laminat, xhama dhe pjesët e tjera të tyre, panele akustike, jo prej 

metali, ndërtesa, transportuese, jo prej metali, veshje [materiale ndërtimi], kornizat e 

dyerve, jo prej metal, panelet e dyerve, jo prej metali, dyer, jo prej metali*, dysheme, jo 

prej metali, mbulesa çatish, jo prej metali, veshje muri, jo prej metali, për ndërtim, pllaka 

muri, jo prej metali, druri, gjysmë i punuar, dërrasat e dyshemesë prej druri, shtëpi të 

parafabrikuara [kuti], jo prej metali.  

20  Mobile; mobilie për zyrë; banka [mobilie]; mobilie shkollore; karrika; rafte [mobilie]; 

këmbë për mobilie; tavolina; tavolina kuzhine; tavolina pune [mobile]; ndarëse të 

lëvizshme [mobilie]; vitrina; vitrina për ekspozim [mobilie]; dyer për mobile; mobile nga 

metali; mbajtëse për mobile, jo metalike; rafte për regjistra [mobile]; dollap për peshqirë 

[mobilie]; mbajtëse për libra [mobilie]; rolete të thurura prej druri [mobilie]; rolete të 

brendshme për dritare [mobile]; pajisje për mobilie që nuk janë prej metalit; rrota për 

mobilie që nuk janë prej metali; dyshekë për fjetje; jastëkët; krevate; krevate për fëmijë; 

pajisje për krevate që nuk janë prej metali; dyshekët e ajrit, jo për qëllime mjekësore; 

dyshekë kampingu; dyshekë*; dyshekë kashte.  

21  Pajisje shtëpiake ose kuzhine; Enë për qëllime amvisërie ose kuzhine; Enë gatimi dhe 

mjete gatimi, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; Enë për përdorim amvisërie ose 

kuzhinë; Kallëpe [pajisje  kuzhine]; pajisje gatimi, jo elektrike; Tigan; shporta buke,  për 

qëllime shtëpiake; Pjata; Pjatë për ushqimin e kafshëve shtëpiake; Mbajtës të luleve dhe 

bimëve [rregullim i luleve]; Vazo lulesh; Pajisjet për ujitje; Fshesa; artikuj për qëllime 

pastrimi; Qeramikë për qëllime amvisërie; Enë balte; Punime artistike prej porcelani, 

qeramike.  

24  Mallra prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasë të tjera, përfshirë batanije, perde prej 

tekstili ose plastike; mbulesa liri për shtretër; pëlhura tavoline prej tekstili; mbulesa 

shtretërish, mbulesa dyshekësh, mbulesa për jastëkë dhe mbulesa për shilte dhe mbushje, 

çarçafë shtretërish, mbulesa krevatesh, çarçafë shtretërish dhe këllëfë jastëkësh dhe  shtroja 

krevatesh, batanije, batanijet e mbushur me tegela, lesh dhe produkte te leshit që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; shtrojë prej leshit merinos, Kashmir, pambuk apo një përzierje të 

leshit dhe pambukut; mbulesa tryezash prej pëlhure; peceta tavoline prej tekstili; liri; 

peshqirë tekstili; peshqir banje dhe peshqir dore; jorganë; mbulesa për mobile.  

27  Qilima, tepihë, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar dyshemetë 

ekzistuese; varëse muri, jo prej tekstili.  

35  Reklamime; menaxhim i biznesit; administrim biznesi; funksione te zyrës; shërbimet 

për eksport-import,  shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë ne fushën e produkteve të 

veglave dhe  orendive me veprim dore, thikave, lugëve, pirunëve, takëmeve [thika, pirunë 

dhe lugë]; lugë tryeze prej çeliku; materiale ndërtimi jo metalike, kryesisht dyer, dritare, 
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konstruksione të drurit për enterier, dysheme, parkete, laminat, xhama dhe pjesët e tjera të 

tyre, panele akustike, , ndërtesa transportuese, drurit të gjysmë i punuar, dërrasat e 

dyshemesë prej druri, shtëpi të parafabrikuara, mobileve, mobilie për zyrë, banka [mobilie], 

mobilie shkollore; karrika; rafteve, tavolinave, tavolinave të kuzhinave, tavolina pune, 

dyshekëve, dyshekëve për fjetje; krevateve; krevate për fëmijë;  Pajisjeve shtëpiake ose 

kuzhine, enëve për qëllime amvisërie ose kuzhine, enë gatimi dhe mjete gatimi, pjatave 

ushqimore, qeramikë për qëllime amvisërie, enë balte, pajisjeve të gatimit, tiganë, mallrave 

prej tekstili, batanijeve, perde prej tekstili ose plastike, mbulesa liri për shtretër; çarçafëve, 

perdeve, mbulesave të tryezave, mbulesa shtrati, jorganëve, mbulesa për mobile; shitja me 

shumicë dhe pakicë e  aparateve të ndriçimit, aparateve për qëllime sanitare, aparateve për 

gatim, trupave ndriçues, llamba ndriçuese dhe reflektorë ndriçimi, pajisje për trajtimin dhe 

zierjen, ngrohjen, dhe ftohjen e ushqimit dhe pijeve; pajisjeve elektrike për kuzhinë dhe 

amvisni, përpunuesve elektrik të ushqimit për përdorim në amvisni, pajisjeve elektrike të 

kuzhinës, makinave dhe aparate për përgatitjen e pijeve dhe /ose ushqimit, fshesa elektrike, 

furrave elektrike te kuzhinës, frigoriferëve, makina për pastrimin e enëve, aparateve për 

pastrim; Qilimave, tepihëve, dyshekëve. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1432 
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Prishtinë 
 

(540)  ELNOR LINE 

 

 
     

 

(511) 7  Pajisje elektrike për kuzhinë dhe amvisni, të cilat i takojnë kësaj klase, përkatësisht 

përpunuesit elektrik te ushqimit; përpunues ushqimi; mikser [makinë kuzhine]; pajisje për 

prerjen e ushqimit, elektrik; përpunuesit elektrik të ushqimit për përdorim ne amvisni; 

përpunuesit e ushqimit, elektrik; pajisje elektrike kuzhine për prerje, përzierje, shtypje; 

makina për përzierjen e brumit; mikser elektrik; përzierës; makina për kullim të lëngjeve 

(ekstraktor); makina për bluarje [elektrike]; makina dhe aparate për përgatitjen e pijeve dhe 

/ose ushqimit; makina për paketim; makina për paketim të ushqimit; pajisje për mbyllje të 

foljeve; makina për pastrimin e enëve; aparate për pastrim; makina për fryrje, pompa 

[makina]; mprehës elektrikë; fshesa elektrike; makina për fshirje dhe pastrim; aparate për 

pastrim, elektrike për përdorim shtëpiak; aparate për pastrim me avull; thithëse të pluhurit; 

makina për paketim me vakum; mulli për kafe, te cilët nuk lëvizin me dorë; aparate 

elektrike për krijimin e shkumës nga qumështi; makina automatike për shitje; makina për 

përgatitjen e lëngjeve; makina për përgatitjen e pijeve të gazuara [elektrike]; Makina për 

hekurosje dhe presa për rroba.  

8  Vegla dhe  orendi dore, të operuara me anë të dorës; Thika; Thika kuzhinieri; Thika 

tavoline; Thika qeramike; Çanta katrore për takëm enësh; Kuti e përshtatur për takëm 

enësh; Takëm enësh; Tavolinë për vendosjen e takëmeve [thika, pirunë dhe lugë]; Pirunë 

tryeze; Lugë tryeze prej çeliku; Lugë supe; Lugë çaji; Lugë kafeje; Garuzhdë[vegël dore].  

19  Materiale ndërtimi jo metalike, kryesisht dyer, dritare, konstruksione të drurit për 

enterier, dysheme, parkete, laminat, xhama dhe pjesët e tjera të tyre, panele akustike, jo prej 
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metali, ndërtesa, transportuese, jo prej metali, veshje [materiale ndërtimi], kornizat e 

dyerve, jo prej metal, panelet e dyerve, jo prej metali, dyer, jo prej metali*, dysheme, jo 

prej metali, mbulesa çatish, jo prej metali, veshje muri, jo prej metali, për ndërtim, pllaka 

muri, jo prej metali, druri, gjysmë i punuar, dërrasat e dyshemesë prej druri, shtëpi të 

parafabrikuara [kuti], jo prej metali.  

20  Mobile; mobilie për zyrë; banka [mobilie]; mobilie shkollore; karrika; rafte [mobilie]; 

këmbë për mobilie; tavolina; tavolina kuzhine; tavolina pune [mobile]; ndarëse të 

lëvizshme [mobilie]; vitrina; vitrina për ekspozim [mobilie]; dyer për mobile; mobile nga 

metali; mbajtëse për mobile, jo metalike; rafte për regjistra [mobile]; dollap për peshqirë 

[mobilie]; mbajtëse për libra [mobilie]; rolete të thurura prej druri [mobilie]; rolete të 

brendshme për dritare [mobile]; pajisje për mobilie që nuk janë prej metalit; rrota për 

mobilie që nuk janë prej metali; dyshekë për fjetje; jastëkët; krevate; krevate për fëmijë; 

pajisje për krevate që nuk janë prej metali; dyshekët e ajrit  

21   Pajisje shtëpiake ose kuzhine; Enë për qëllime amvisërie ose kuzhine; Enë gatimi dhe 

mjete gatimi, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; Enë për përdorim amvisërie ose 

kuzhinë; Kallëpe [pajisje  kuzhine]; pajisje gatimi, jo elektrike; Tigan; shporta buke,  për 

qëllime shtëpiake; Pjata; Pjatë për ushqimin e kafshëve shtëpiake; Mbajtës të luleve dhe 

bimëve [rregullim i luleve]; Vazo lulesh; Pajisjet për ujitje; Fshesa; artikuj për qëllime 

pastrimi; Qeramikë për qëllime amvisërie; Enë balte; Punime artistike prej porcelani, 

qeramike.  

24  Mallra prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasë të tjera, përfshirë batanije, perde prej 

tekstili ose plastike; mbulesa liri për shtretër; pëlhura tavoline prej tekstili; mbulesa 

shtretërish, mbulesa dyshekësh, mbulesa për jastëkë dhe mbulesa për shilte dhe mbushje, 

çarçafë shtretërish, mbulesa krevatesh, çarçafë shtretërish dhe këllëfë jastëkësh dhe  shtroja 

krevatesh, batanije, batanijet e mbushur me tegela, lesh dhe produkte te leshit që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; shtrojë prej leshit merinos, Kashmir, pambuk apo një përzierje të 

leshit dhe pambukut; mbulesa tryezash prej pëlhure; peceta tavoline prej tekstili; liri; 

peshqirë tekstili; peshqir banje dhe peshqir dore; jorganë; mbulesa për mobile.  

27  Qilima, tepihë, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar dyshemetë 

ekzistuese; varëse muri, jo prej tekstili.  

35  Reklamime; menaxhim i biznesit; administrim biznesi; funksione te zyrës; shërbimet 

për eksport-import,  shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë ne fushën e produkteve të 

veglave dhe  orendive me veprim dore, thikave, lugëve, pirunëve, takëmeve [thika, pirunë 

dhe lugë]; lugë tryeze prej çeliku; materiale ndërtimi jo metalike, kryesisht dyer, dritare, 

konstruksione të drurit për enterier, dysheme, parkete, laminat, xhama dhe pjesët e tjera të 

tyre, panele akustike, , ndërtesa transportuese, drurit të gjysmë i punuar, dërrasat e 

dyshemesë prej druri, shtëpi të parafabrikuara, mobileve, mobilie për zyrë, banka [mobilie], 

mobilie shkollore; karrika; rafteve, tavolinave, tavolinave të kuzhinave, tavolina pune, 

dyshekëve, dyshekëve për fjetje; krevateve; krevate për fëmijë;  Pajisjeve shtëpiake ose 

kuzhine, enëve për qëllime amvisërie ose kuzhine, enë gatimi dhe mjete gatimi, pjatave 

ushqimore, qeramikë për qëllime amvisërie, enë balte, pajisjeve të gatimit, tiganë, mallrave 

prej tekstili, batanijeve, perde prej tekstili ose plastike, mbulesa liri për shtretër; çarçafëve, 

perdeve, mbulesave të tryezave, mbulesa shtrati, jorganëve, mbulesa për mobile; shitja me 

shumicë dhe pakicë e  aparateve të ndriçimit, aparateve për qëllime sanitare, aparateve për 

gatim, trupave ndriçues, llamba ndriçuese dhe reflektorë ndriçimi, pajisje për trajtimin dhe 

zierjen, ngrohjen, dhe ftohjen e ushqimit dhe pijeve; pajisjeve elektrike për kuzhinë dhe 
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amvisni, përpunuesve elektrik të ushqimit për përdorim në amvisni, pajisjeve elektrike të 

kuzhinës, makinave dhe aparate për përgatitjen e pijeve dhe /ose ushqimit, fshesa elektrike, 

furrave elektrike te kuzhinës, frigoriferëve, makina për pastrimin e enëve, aparateve për 

pastrim; Qilimave, tepihëve, dyshekëve. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1433 

(220) 06/10/2021 

(731) Velinor AG c/o Dr. iur. Adrian von 

Segesser Kapellplatz 1 6004 Luzern 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  IWILFIN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin dhe parandalimin e kancerit; preparate dhe 

substanca farmaceutike për trajtimin e neuroblastomës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1434 

(220) 06/10/2021 

(731) Velinor AG c/o Dr. iur. Adrian von 

Segesser Kapellplatz 1 6004 Luzern 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  ZISCOVA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1435 

(220) 06/10/2021 

(731) Dardan Mullollari Zahir Pajaziti 54 

Prizeren, Kosovë, KS 

 
 

(540)  Kamagra 

 

 
     

 

(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 Preparate 

farmaceutike,Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet higjienike për qëllime 

mjekësore; substancat distike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnjat; 

emplastër, materialet për lidhje; materiali për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidët, herbicidët Shtesa 

ushqimore; propolis për qëllime farmaceutike; propolis si shtojcë diete, Preparate dhe 

subtsanca kontraceptive, gell spermacid, lëngje dhe krema; yndyrëra higjenike dhe pajisje 

dezinfektuese. Lubrifikantë seksualë personalë, gjegjësisht xhel, vajra dhe kremra për 

përdorim si lubrifikant seksual personal, lubrifikantë seksualë me bazë silikoni, lubrifikantë 

seksualë personalë me bazë vaji, lubrifikantë seksualë personalë me bazë uji dhe 

lubrifikantë seksualë personalë të pasuruar me vitamina dhe bimore dhe bimore- shtesa të 

prejardhura; xhel kënaqësie dhe intimiteti për t'u përdorur si lubrifikantë seksualë personalë 

dhe për të stimuluar dhe zgjatur zgjimin seksual; hidratues vaginale, xhel stimulues seksual                                                                                                                                                                                       

10  Kondoma; pajisje kontraceptive; pajisje higjenike dhe profilaktike; aparate, instrumente 

dhe pajisje për masazh; aparate elektrike dhe elektronike, instrumente dhe pajisje për 

masazh; masazhues trupi; masazher personal; vibrator; aparat martesor; aparat seksual; 

pjesët dhe pajisjet për mallërat e larpërmendura.  

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 

30  Mjaltë, produktet nga mjalta e bletëve të përfshira në këtë klasë për konsum njerëzor, 

mjaltë natyrale, mjaltë dhe substancat zëvendësuese të mjaltit, shurup i bërë nga mjalta, 

polen ose produkte të tjera të bletëv, propolis  

35  Reklama; shitje me shumicë dhe pakicë , shitje online   
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(210) KS/M/ 2021/1436 

(220) 06/10/2021 

(731) BUFALO (BFL) Gjirokastër, 

Tepelenë, Lagjia “ Demokracia”ish-Baza e 

Bujqësisë, Kati perdhe, Tepelenë, Shqipëri, 

AL 

(591) E kaltër, portokalli, e zezë 

 (740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun online, nepermejt 

internetit ose nje rrjeti kompjuterik te komunikimit; Organizimi i ekspozitave dhe panaireve 

tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi fizikisht dhe online;  web-dizajn për reklamim 

online; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

dhe sherbimet e shtijet se tyre online, nepermejt internetit ose nje rrjeti kompjuterik te 

komunikimit; përgjigjja telefonike për pajtimtarët (users); bashkimi, për përfitimin e të 

tjerëve, të një shumëllojshmëri të mallrave kryesisht te artikujve shtepiake te te gjitha 

llojeve; te gjitha keto sherbime qe kryhen dhe virtualisht nepermjet transmetimeve 

televizive dhe online nepermjet internetit.  

38  Shërbimet e transmetimit, dhe telekomunikacionit përkatësisht, transmetimi përmes 

paraqitjes të materialit video dhe foto në internet, telefon dhe celular;   transmetimi i 

porosive për mallra dhe shërbime dhe kërkesa, kërkesa dhe ankesa nga klientët tek 

prodhuesit ose furnitorët e mallrave; transmetimi dhe ritransmetimi i programeve të 

blerjeve në internet dhe teleshopimit përfshirë këtu përmes rrjeteve kabllovike; shërbimet e 

blerjeve shtëpiake, dhe i hyrjes online në një portal blerjeje në internet ose kanal teleshop; 

programet e transmetimit në lidhje me blerjet në shtëpi shërbimet e aksesit në 

informacionin e ruajtur në bazat e të dhënave, në veçanti me anë të sistemeve të 

komunikimit interaktiv [kompjuter] në lidhje me produktet që do të shiten.  

39  Dorëzimi i letrave dhe mallrave, në veçanti mallrat që janë porositur në internet si pjesë 

e tregtisë elektronike; magazinimi dhe ruajtja e përkohshme e mallrave, sa eshte e përfshirë 

në kete klasë; transporti i mallrave: shërbimet e korrierit transportues;  përcaktimi i 

vendndodhjes së dërgesave të mallrave me kompjuter, nepermjet softuerit në Internet 

[shërbimi i përcjelljes/ndjekjes, tracking]  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1437 

(220) 07/10/2021 

(731) MARGIELA 163, RUE SAINT 

MAUR – 75011 PARIS, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastruese, lustruese, preparate për largimin e yndyrës dhe gërryese; produkte parfumerie, 

parfume, ujë tualeti, produkte kozmetike, sapunë, sapunë tualeti, kremra, kripëra, vajra dhe 

xhel (jo për përdorim mjekësor) për banjë, rruajtje dhe qëllime tualeti, vajra esenciale, 

pluhur për make-up (manikyr), make-up (manikyr) , manikyrin e thonjve, buzëkuq, pluhur 

për përdorim në tualet, kremra flokësh (jo për përdorim mjekësor), llak flokësh, shampo, 

pasta dhëmbësh; Vajëra esenciale eterike; shkopinj aromatik; qeska aromatike, ujë prej liri 

me aromë, spërkatje me aromë dhome; Aroma për automobila, Aroma shtëpiake; Shkopinj 

kallami me aromë, për aromatizimin e ajrit; Rimbushje aromash jo elektrike për 

shpërndarësit e aromave në dhomë; Dekor metali i vogël, i dizajnuar për mbajtjen e llojeve 

të ndryshme aromatike (aroma); Aroma për  dhomë; Aromatizues të dhomës (preparate për 

aromë); deodorantët e trupit.  

4  Qirinj; Qirinj për pemën e Krishtlindjes; Qirinj aromatik të Aromaterapisë; Qirinj 

aromatikë.  

9  Syze; kuti për syze; zinxhirë për syze; korniza optike; lentet e kontaktit; helmeta 

mbrojtëse; kombinime kufje-mikrofon; orë të zgjuara (smart watches); kufje per vesh; 

gjurmues të aktiviteteve monitoruese; Telefonat celular; kontejner plastike per ruajtjen dhe 

mbrojtjen e objekteve të ndryshme, mbështjellës, thasë, dhe çanta të gjitha për përdorim me 

kompjuterë dhe pajisje elektrike dhe elektronike dixhitale të lëvizshme dhe të dorës; 

mbulesa për përdorim me kompjuterë dhe pajisje elektrike dhe elektronike dixhitale të 

lëvizshme dhe të dorës; paisje e cila mundëson lidhjen me paisjet e tjera për kompjuterë 

dhe celularë; altoparlantë; kompjutera; minj (mause) për kompjuterë; paketë baterie; 

përshtatës të energjisë për kompjuterë; kufje; aplikacione dhe softuer celular të 

shkarkueshëm për kompjuterë dhe pajisje mobile; kufje dhe dëgjuese për vesh.  

14  bizhuteri dhe bizhuteri për kostume, përkatësisht unaza, byzylykë, gjerdan, shirita, 

unaza për shall, varëse, kapëse veshi, kapëse për pranga, vathë, mbajtëse çelësash të bëra 

prej metaleve të çmuara, karficat, kunjat që janë bizhuteri; orë, orë dore, kronografë për 

përdorim si orë, kronometra.  

18  çanta; çanta dore; çanta krahu; çanta dore solemne; çantë beli për vendosjen e artikujve 

të vegjël; bagazhet e udhëtimit; çantë e vogël udhëtimi; kuleta xhepi; çanta lëkure; cadra; 

mështjellëse për çelsa; çanta për sigurimin e ushqimit; çanta rrjetë për pazar; çanta për 

vendosjen e manikyrit, të pa pajisura; çanta të zbukuruara; çanta brezi; çantë zyrtare; 

mbajtësit e kartave të kreditit; kuti për bizneskart; çanta me libra shkollorë; çanta shpine; 

çanta të vogla për meshkuj; valixhe; çanta për pazar; çanta krahu të mbyllura,  me rrip të 

zgjatur  

25  Veshje; pallto; mantelet; pallto për mbrojtjen nga shiut; pallto të holla; gëzofe; fustane; 

kostume; funde; xhaketa; veshje të thurura; pantallona; pantallona të shkurtra; bermude; 

xhinse; jelekë; këmisha; bluza; triko; bluza; këmisha; xhaketa; xhemper në formë palltoje; 

qorapa të gjata (huniope); çorape; të brendshme; korset; korset per pjesën e sipërme të 

trupit; mbathje; robdishamër; fustane nate; veshje nate; ndërresa; pizhame; rroba banjo; 

veshje banje; mbështjellës plazhi; kostume për diell; xhaketa sportive; veshje të 

papërshkueshme nga uji; xhaketa rezistente ndaj erës; xhaketa rezistente ndaj ujit; kostume 

rezistent ndaj djerses; lidhjet; kravata; shalle; shalle krahu dhe pjesën e sipërme të trupit, 

për femra; shallë i trashë qafe; shall prej pëlhureje e thurur, nga mendafshi ose pambuku; 

dorashka veshjeje; mbulesa koke; kapele koke; kapele; kapuçë; breza; rripa; këpucë; çizme; 
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këpucë të rrafshëta; pantofla; bluza të trasha; huniope të trasha për këmbët; xhaketë e 

trashë; pantallona të trasha; atlete; çizme deri tek kyçi i këmbës; dorashka; shiritat e kokës; 

mbulesa per koke; maskë për fytyrën [veshje].  

35  Shërbime me pakicë dhe shumicë që përmbajnë: 

Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, preparate për largimin e yndyrës dhe gërryese; produkte parfumerie, parfume, ujë 

tualeti, produkte kozmetike, sapunë, sapunë tualeti, kremra, kripëra, vajra dhe xhel (jo për 

përdorim mjekësor) për banjë, rruajtje dhe qëllime tualeti, vajra esenciale, pluhur për make-

up (manikyr), make-up (manikyr) , manikyrin e thonjve, buzëkuq, pluhur për përdorim në 

tualet, kremra flokësh (jo për përdorim mjekësor), llak flokësh, shampo, pasta dhëmbësh; 

Vajëra esenciale eterike; shkopinj aromatik; qeska aromatike, ujë prej liri me aromë, 

spërkatje me aromë dhome; Aroma për automobila, Aroma shtëpiake; Shkopinj kallami me 

aromë, për aromatizimin e ajrit; Rimbushje aromash jo elektrike për shpërndarësit e 

aromave në dhomë; Potpourris (aroma); Aroma për  dhomë; Aromatizues të dhomës 

(preparate për aromë); deodorantët e trupit. Qirinj; Qirinj për pemën e Krishtlindjes; Qirinj 

aromatik të Aromaterapisë; Qirinj aromatikë. Takëm, Syze; kuti për syze; zinxhirë për syze; 

korniza optike; lentet e kontaktit; helmeta mbrojtëse; kombinime kufje-mikrofon; orë të 

zgjuara (smart watches); kufje per vesh; gjurmues të aktiviteteve monitoruese; Telefonat 

celular; kontejner plastike per ruajtjen dhe mbrojtjen e objekteve të ndryshme, mbështjellës, 

thasë, dhe çanta të gjitha për përdorim me kompjuterë dhe pajisje elektrike dhe elektronike 

dixhitale të lëvizshme dhe të dorës; mbulesa për përdorim me kompjuterë dhe pajisje 

elektrike dhe elektronike dixhitale të lëvizshme dhe të dorës; paisje e cila mundëson lidhjen 

me paisjet e tjera për kompjuterë dhe celularë; altoparlantë; kompjutera; minj (mause) për 

kompjuterë; paketë baterie; përshtatës të energjisë për kompjuterë; kufje; aplikacione dhe 

softuer celular të shkarkueshëm për kompjuterë dhe pajisje mobile; kufje dhe dëgjuese për 

vesh; Aparate ndriçimi; Difuzorë linearë të ajrit; Shpërndarës elektrikë për aromatizues të 

ajrit; Shtojca për aromatizues; Furnizues i shpërndarësve të ajrit; qirinj elektrik.  

bizhuteri dhe bizhuteri për kostume, përkatësisht unaza, byzylykë, gjerdan, shirita, unaza 

për shall, varëse, kapëse veshi, kapëse për pranga, vathë, mbajtëse çelësash të bëra prej 

metaleve të çmuara, karficat, kunjat që janë bizhuteri; orë, orë dore, kronografë për 

përdorim si orë, kronometra; materiale të shtypura, pajisje për zyrë, çanta; çanta dore; çanta 

krahu; çanta dore solemne; çantë beli për vendosjen e artikujve të vegjël; bagazhet e 

udhëtimit; çantë e vogël udhëtimi; kuleta xhepi; çanta lëkure; cadra; mështjellëse për çelsa; 

çanta për sigurimin e ushqimit; çanta rrjetë për pazar; çanta për vendosjen e manikyrit, të pa 

pajisura; çanta të zbukuruara; çanta brezi; çantë zyrtare; mbajtësit e kartave të kreditit; kuti 

për bizneskart; çanta me libra shkollorë; çanta shpine; çanta të vogla për meshkuj; valixhe; 

çanta për pazar; çanta krahu të mbyllura,  me rrip të zgjatur Mobilje, pasqyra, korniza 

fotografish, dekore shtëpiake, dyshekë, enë dhe paisje për enët shtëpiake; enë dhe paisje për 

enë kuzhine; krehër dhe sfungjerë; Enë qelqi për qëllime shtëpiake; mbajtëse thike për 

tryezën; pjata; pllaka; gotë e gjatë qelqi për servimin e pijeve; gota për pije; mbajtës 

qirinjsh; dekor per mbajtjen e qirinjëve aromatik; vazo me lule jo prej letre; tabaka për 

qëllime shtëpiake, vazo; gota (kavanozë); spërkatje parfumesh; Dekor metali i vogël, i 

dizajnuar për mbajtjen e llojeve të ndryshme aromatike ; Difuzues aromatik të vajit, të 

ndryshëm nga shpërndarësit e aromatizuesëve; Spërkatje me aromë [atomizues]; 

Pëlhura; mbulesa krevati dhe tavoline, peshqirë banjoje (përveç veshjeve), peceta 

shtëpiake, perde prej tekstili, Veshje; pallto; mantelet; pallto për mbrojtjen nga shiut; pallto 
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të holla; gëzofe; fustane; kostume; funde; xhaketa; veshje të thurura; pantallona; pantallona 

të shkurtra; bermude; xhinse; jelekë; këmisha; bluza; triko; bluza; këmisha; xhaketa; 

xhemper në formë palltoje; qorapa të gjata (huniope); çorape; të brendshme; korset; korset 

per pjesën e sipërme të trupit; mbathje; robdishamër; fustane nate; veshje nate; ndërresa; 

pizhame; rroba banjo; veshje banje; mbështjellës plazhi; kostume për diell; xhaketa 

sportive; veshje të papërshkueshme nga uji; xhaketa rezistente ndaj erës; xhaketa rezistente 

ndaj ujit; kostume rezistent ndaj djerses; lidhjet; kravata; shalle; shalle krahu dhe pjesën e 

sipërme të trupit, për femra; shallë i trashë qafe; shall prej pëlhureje e thurur, nga 

mendafshi ose pambuku; dorashka veshjeje; mbulesa koke; kapele koke; kapele; kapuçë; 

breza; rripa; këpucë; çizme; këpucë të rrafshëta; pantofla; bluza të trasha; huniope të trasha 

për këmbët; xhaketë e trashë; pantallona të trasha; atlete; çizme deri tek kyçi i këmbës; 

dorashka; shiritat e kokës; mbulesa per koke; maskë për fytyrën [veshje]. 

Qilima 
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(511) 4  Vajra dhe yndyrat industriale, lubrifikantë; yndyrat lubrifikuese, vaj lubrifikues, 

lëndë djegëse dhe ndriçues  
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(511) 1  Proteinat për prodhimin e ushqimeve njerëzore të cilat formojnë emulsione ose 
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kanë veti emulguese; proteina për prodhimin e ushqimeve njerëzore që formojnë xhel ose 

që kanë veti xhelatuese; proteina për prodhimin e ushqimeve njerëzore që mbajnë ujë ose 

kanë veti mbajtëse të ujit; agjentë xhell për ushqime apo pije njerëzore; agjentë thithës; 

emulgatorë për përdorim në prodhimin e ushqimeve; agjentë lagështimi; agjentë stabilizues 

për përdorim në ushqim; agjentë shkumëzues; emulgues; agjentë të teksturës për përdorim 

në prodhimin e ushqimeve; teksturantë për ushqim dhe pije; grimcat e ëmbla dhe shtesat, 

salcat e ëmbla, sistemet e strukturës, aromat e ëmbla dhe të këndshme që janë përbërje 

kimike ose organike për përdorim në prodhimin e ushqimit dhe pijeve; kazeinë (proteinë 

qumshti); përmirësues të aromave për ushqime, pijeve dhe produkteve të kujdesit oral; 

aditivë të ushqimit, pijeve dhe kujdesit oral oral me bazë kimike; kimikate për përdorim në 

birrari; enzimat për industrinë e birrarisë; kazeinë; produkte kimike që rrjedhin nga 

qumështi për përdorim në industri; produkte kimike për ruajtjen e produkteve ushqimore 

ose pijeve; agjentë ruajtës për ushqime dhe pije; proteina për përdorim në industri; proteina 

për industrinë ushqimore; proteina për industrinë e pijeve; proteina për përdorim në 

prodhim; proteina ushqimore si lëndë e parë; proteina për përdorim në prodhimin e 

produkteve ushqimore ose pijeve; proteina për përdorim në prodhimin e suplementeve 

ushqimore; enzimat për përdorim në aromatizues; përmirësues të aromës për ushqime, pije 

dhe produkte të kujdesit oral; produkte kimike për përgatitjen e aromatizuesve;enzimat 

(përveç atyre për përdorim mjekësor ose veterinar); preparatet e enzimave për industrinë 

ushqimore; preparatet e enzimave për industrinë e pijeve; preparate enzimash për përdorim 

në industritë e pjekurinave, ëmbëlsirave, bylmetit, mishit, ushqimit njerëzor ose ushqimit të 

kafshëve; enzimat fungale për përdorim në industrinë ushqimore ose industrinë e pijeve; 

enzimat fungale për përdorim në industritë e pjekurinave, birrës, ëmbëlsirave, bylmetit, 

mishit, ushqimit njerëzor ose ushqimit të kafshëve; ekstrakt i fermentimit; aditivë kimikë 

për përdorim në fermentim; enzimat për përdorim në fermentim; proteina për përdorim në 

teknologjinë e fermentimit; fermente për përdorim në industrinë ushqimore ose industrinë e 

pijeve; fermente për përdorim në industritë e pjekurinave, birrës, ëmbëlsirave, bylmetit, 

mishit, ushqimit njerëzor ose ushqimit të kafshëve; produkte kimike për ruajtjen e freskët 

dhe ruajtjen e ushqimit; produkte kimike për ruajtjen e produkteve gjatë ruajtjes; përbërës 

për ruajtjen e ushqimit; ruajtës të ushqimit; katalizatorë; katalizatorë për përdorim në 

industrinë ushqimore ose industrinë e pijeve; katalizatorë për përdorim në industritë e 

pjekurinave, birrës, ëmbëlsirave, bylmetit, mishit, ushqimit njerëzor ose ushqimit të 

kafshëve; ekstrakte natyrore dhe distilate për përdorim në industrinë ushqimore ose 

industrinë e pijeve; ekstrakte natyrore dhe distilate për përdorim në industritë e pjekurinave, 

birrës, ëmbëlsirave, bylmetit, mishit, ushqimit njerëzor ose ushqimit të kafshëve; beta 

glukan për përdorim në industrinë ushqimore ose industrinë e pijeve; beta glukan për 

përdorim në industritë e pjekurinave, ëmbëlsirave, bylmetit, mishit, ushqimit njerëzor ose 

ushqimit të kafshëve; bakteret prebiotike dhe bakteret probiotike për përdorim në industrinë 

ushqimore ose industrinë e pijeve; bakteret prebiotike dhe bakteret probiotike për përdorim 

në industritë e pjekurinave, birrës, ëmbëlsirave, bylmetit, mishit, ushqimit njerëzor ose 

ushqimit të kafshëve; formulime bakteriale prebiotike ose probiotike (përveç atyre për 

përdorim mjekësor); lipidet ushqyese dhe bazat ushqyese për përdorim në industrinë 

ushqimore ose industrinë e pijeve; lipide ushqyese dhe baza ushqyese për përdorim në 

industritë e pjekurinave, ëmbëlsirave, bylmetit, mishit, ushqimit njerëzor ose ushqimit të 

kafshëve; enzimat e prodhuara përmes fermentimit të sojeve të majave, baktereve ose 

kërpudhave; hirrë dhe hirrë e demineralizuar për përdorim në industrinë ushqimore ose 
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industrinë e pijeve; hirrë dhe hirrë e demineralizuar për përdorim në pjekurina, ëmbëlsirave, 

bylmetit, mishit, ushqimt njerëzor ose industri të ushqimit të kafshëve; agjentë ushqyes për 

përpunimin e qelizave të gjalla (përveç për përdorim mjekësor); agjentë ushqyes për qelizat 

e gjalla (përveç atyre për përdorim mjekësor); hidrolizat e proteinave; proteina 

rekombinante për ushqimin e qelizave të gjalla (përveç atyre për përdorim mjekësor); 

media për kulturën qelizore për përdorim në industrinë bioteknike ose në laboratorët 

kërkimore jo-mjekësore; kulturat e medias qelizore (përveç atyre për përdorim mjekësor 

ose veterinar); ekscipientë, përveç atyre për përdorim mjekësor; preparate kimike për 

përdorim në farmaceutikë; preparate kimike për përdorim në prodhimin e produkteve 

farmaceutike; preparate kimike për përdorim në industrinë farmaceutike; preparate kimike 

për përdorim në lëndët ushqyese; ndihmës farmaceutikë të përdorur në prodhimin e 

produkteve farmaceutike; etere celuloze; kimikate dhe polimere të përdorura për veshjen 

dhe / ose kapsulimin e shtesave të vitaminave dhe / ose mineraleve, farmaceutikës, 

shtojcave ushqimore, produkteve bimore ose produkteve ushqimore; enzimat për përdorim 

në prodhimin e lëndëve ushqyese; proteina bimore të hidrolizuar; përzierje lipidesh për 

përdorim si aditivë në ushqime; përzierje lipidesh për përdorim si aditivë në pije dhe 

përzierje për prodhimin e pijeve; ekscipientët për qëllime farmaceutike; ekscipientët 

farmaceutikë.   

3  Aromat që janë vajra esenciale për ushqime ose pije; përmirësues të aromës për ushqime 

ose pije (vajra esenciale); aromatizues të ushqimit të përgatitur nga vajra esenciale; 

aromatizues për pije (vajra esenciale); substanca që japin shije për shtim në produkte 

ushqimore ose pije (vajra esenciale).   

5  Preparate farmaceutike; preparate kimike për qëllime farmaceutike; preparate dhe 

substanca farmaceutike; agjentë të shpërndarjes në formën e veshjeve për tableta që 

lehtësojnë shpërndarjen e shtesave të vitaminave dhe/ose mineraleve, preparateve 

farmaceutike, shtojcave ushqimore ose produkteve bimore në Klasën 5; eterë të celulozës 

për qëllime farmaceutike, mjekësore ose dietike; shtesa dietike të kazeinës; shtesa dietike 

dhe preparate dietike; shtesa dietike të enzimave; shtesa ushqimore; suplemente ushqimore 

të përbëra nga ekstrakte fungale; suplemente prebiotike; suplemente probiotike; suplemente 

proteinike; shtesa ushqimore; shtesa ushqimore për përdorim veterinar; shtesa mjekuese 

ushqimore; suplemente mjekësore për ushqime për kafshët; agjentë ushqyes për përpunimin 

e qelizave të gjalla (për përdorim mjekësor ose veterinar); agjentë ushqyes për qelizat e 

gjalla (për përdorim mjekësor ose veterinar); proteina rekombinante për ushqimin e 

qelizave të gjalla (për përdorim mjekësor ose veterinar); media për kulturën qelizore për 

përdorim në laboratorët e kërkimit mjekësor; kulturat e medias qelizore (për përdorim 

mjekësor ose veterinar); lëndë ushqyese për qëllime terapeutike; lëndë ushqyese për 

përdorim si shtesë ushqimore; përzierje pijesh ushqyese me bazë karbohidratesh për t'u 

përdorur si një zëvendësim i ushqimit; material veshës dhe kapsulimit për produktet 

farmaceutike (përveç bojrave ose vajrave).   
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(511) 9  Serverë kompjuteri; softuer; aplikacione softuerike të shkarkueshme [aplikacione]; 

platformat e programeve kompjuterike; softuer për përpunimin e informacionit; softuer për 

krijimin, menaxhimin, përditësimin dhe përdorimin e bazave të të dhënave; softuer për 

sigurimin e qasjes në një shërbim të mesazheve elektronike; softuer për sigurimin e aksesit 

në një rrjet kompjuterik ose rrjet transmetimi të të dhënave, në veçanti në një rrjet 

komunikimi global (si qasje në internet) ose në një qasje private ose të rezervuar (si një 

qasje intranet) në një motor kërkimi në internet; softuer i analizës së të dhënave; softuer i 

inteligjencës artificiale për kujdesin shëndetësor; aparate për futjen, regjistrimin, ruajtjen, 

manipulimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit, imazheve, informacionit dhe të gjitha 

llojeve të të dhënave; aparate telekomunikacioni; terminalet e telekomunikacionit; media 

për regjistrimin e zërit, imazhit dhe të dhënave, në veçanti disqe akustikë, disqe kompakte 

(audio, video, multimedia); lojëra automatike me parapagim; kompjutera; modemë, lidhje 

me një kompjuter ose rrjet telefonik; qendrat e serverit të bazës së të dhënave; transmetuesit 

dhe marrësit e kompjuterit dhe komunikimit; media e të dhënave magnetike dhe optike, 

veçanërisht media e të dhënave për bazat e të dhënave; aparatet e përpunimit të të dhënave, 

sistemet e transmetimit të të dhënave; aparat i inteligjencës artificiale.  

35   Abonimet e shërbimeve të faqeve; abonimet telematike, abonimet e bazës së të 

dhënave, abonimet e serverit të bazës së të dhënave, abonimet për një ofrues të aksesit në 

një kompjuter ose rrjet transmetimi të të dhënave, veçanërisht për komunikimin global (lloji 

i internetit) ose për qasje private ose të rezervuar (lloji i intranetit); abonimet në një shërbim 

telekomunikacioni; shërbimet kompjuterike, përkatësisht menaxhimi i skedarëve 

kompjuterikë; përpilimin, arkivimin e bazave të të dhënave; shërbimet e përditësimit të 

bazës së të dhënave; shërbimi i informacionit në lidhje me azhurnimet e bazës së të 

dhënave; shërbimet e transmetimit të reklamave, publikimi i teksteve reklamuese, 

promovimi i shitjeve për të tjerët, shfaqja; shërbimet e promovimit; azhurnimi i materialit 

reklamues, shpërndarja e mostrave; shërbimet e organizimit, ekspozitave të panaireve për 

qëllime tregtare ose reklamash; kryerja e sondazheve online; shërbimet e reklamimit për të 

promovuar ndërgjegjësimin e publikut për çështjet shëndetësore; shërbimet e 

marrëdhënieve me publikun; shërbimet e asistencës për menaxhimin e biznesit; këshillim 

për menaxhimin e biznesit dhe organizimin; ndihmë komerciale ose industriale të 

menaxhimit; shërbimet e administrimit të biznesit të kujdesit shëndetësor; konsulencë 

organizative dhe menaxhim biznesi për të kryer kërkime në internet; përpunimin e të 

dhënave ; konsulencë tregtare dhe ekspertizë në fushën e kërkimit të informacionit përmes 

një motori kërkimi në internet; ofrimi i asistencës së biznesit; shërbimet e jashtme të 

përpunimit të dokumenteve dhe të dhënave të një kompanie, domethënë, shërbimet e 

mbledhjes dhe sistemimit të të dhënave në një skedar qendror, futja dhe përpunimi i të  
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dhënave, informacionit, imazheve, dokumenteve, azhurnimi i bazave të të dhënave dhe 

imazheve; menaxhimi administrativ i operacioneve të tij për të tjerët; menaxhimi i 

marrëdhënieve me klientët dhe shërbimet e jashtme të procesit të biznesit; shërbimet e 

jashtme në fushën e operacioneve të biznesit; shërbimet e menaxhimit të marrëdhënieve me 

klientët; ofruesi i shërbimeve të jashtme në fushën e menaxhimit të marrëdhënieve me 

klientët; mbajtja e dosjeve dhe regjistrimeve në lidhje me gjendjen mjekësore të individëve; 

shërbimet e sekretarisë; shërbimet e tele-sekretarisë; ofruesi i shërbimeve të jashtme në 

fushën e menaxhimit të marrëdhënieve me klientët; shërbimi i jashtëm (ndihma e biznesit).  

36  Shërbimet e sigurimit; shërbimet financiare; analiza financiare; informacion financiar; 

vlerësimi financiar; grumbullimi i pagesave; transfertat dhe transaksionet financiare; 

këshilla financiare; shërbimet e administrimit të pagesave; transfertat dhe transaksionet 

financiare; konsulencë financiare; shërbimet e investimeve; fondet e shërbimeve të 

investimeve.  

37  Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike; instalimi, mirëmbajtja dhe 

riparimi i pajisjeve kompjuterike dhe aparateve të telekomunikacionit.  

38  Shërbimet e telekomunikacionit; shërbime telefonike dhe radiotelefonike; shërbimet e 

transmetimit të informacionit përmes rrjeteve telematike, transmetimi i mesazheve dhe 

shërbimeve të informacionit dhe mesazheve me mjete elektronike, të kompjuterizuara dhe 

përmes rrjetit të internetit; shërbimet e postës elektronike dhe transmetimit të informacionit; 

transmetimi dhe shpërndarja e informacionit të përfshirë në bazat e të dhënave të të 

dhënave dhe imazheve, transmetimi i informacionit përmes internetit; shërbimet e 

telekomunikacionit, shërbimi i sigurimit të aksesit në rrjetet telefonike, në një motor 

kërkimi në internet, radiotelefoni, telematikë, të komunikimit global (lloji i internetit) ose 

me qasje private ose të rezervuar (lloji i intranetit), në një qendër globale të serverëve të 

komunikimit (lloji i internetit) ose me qasje private ose të rezervuar (lloji i intranetit); 

shërbimet e transmetimit, transmetimi i informacionit me mjete telematike; shërbimet për 

sigurimin e aksesit në qendrat kombëtare dhe ndërkombëtare të të dhënave; transmetimi 

satelitor i mesazheve; transmetimi dhe përhapja e tingujve dhe imazheve; transmetimi i të 

dhënave, tingujve dhe imazheve të ndihmuar nga kompjuteri; transmetimin e informacionit 

të arritshëm përmes bazave të të dhënave dhe përmes qendrave të serverit të bazës së të 

dhënave kompjuterike ose telematike; shërbim telekompjuterik; shërbimet e komunikimit 

midis terminaleve kompjuterike; transmetimi i postës elektronike dhe komunikimit të 

informacionit me mjete elektronike, veçanërisht për rrjetet globale të komunikimit (si qasje 

në internet) ose për qasje private ose të kufizuar (si një qasje në Intranet); transmetim i 

sigurt i të dhënave, zërit ose imazheve; shërbimet e transmetimit të të dhënave, zërit dhe 

imazhit; shërbimet e marrjes me qira të aparateve për transmetimin e të dhënave, zërit dhe 

imazhit; marrja me qira e aparateve për dërgimin e mesazheve; agjenci lajmesh dhe 

informacioni, shërbime informacioni në lidhje me telekomunikacionin; dhënia me qira e 

kohës së hyrjes në një bazë të dhënash dhe në qendrat e serverëve të bazës së të dhënave 

kompjuterike ose telematike, në telefon, radiotelefon ose rrjete telematike të komunikimit 

mbarëbotëror (lloji i internetit) ose me qasje private ose të rezervuar (lloji i intranetit), në 

një qendër serveri të komunikimit mbarëbotëror (lloji i internetit ) ose me qasje private ose 

të rezervuar (lloji i intranetit); konsulencë dhe ekspertizë në fushën e transmetimit të të 

dhënave; shërbimet e  
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telekonferencës; shërbimet e videokonferencës; përpunimi i kontaktit i ndihmuar nga 

përkthimi i automatizuar. 

41  Stërvitje; shërbime edukative në natyrën e stërvitjes; organizimi dhe drejtimi i 

konferencave, kongreseve, kolokiumeve, punëtorive, seminareve dhe simpoziumeve.  

42  Shërbimet e konsulencës teknike në lidhje me kompjuterët dhe telekomunikacionin; 

dizenjimi i softverit kompjuterik, instalimi, mirëmbajtja, përditësimi ose marrja me qira e 

programeve kompjuterike; kërkimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; pritja dhe 

dizajnimi i faqeve të internetit; programim kompjuterik; hartimin, menaxhimin dhe 

monitorimin e forumeve online për diskutim; menaxhimi i faqeve të internetit të të tjerëve; 

shërbimet e sigurisë së të dhënave; platforma për inteligjencën artificiale softuer, si shërbim 

[SaaS]; mbështetje teknike, përkatësisht ndihmë teknike dhe ndihmë në lidhje me 

kompjuterin; analiza e sistemit kompjuterik; dizenjimi i sistemit kompjuterik, cloud 

operatori; shërbime këshilluese për teknologjinë e informacionit; hartimin dhe zhvillimin e 

programeve të sigurisë në internet; shërbimet e konsulencës për sigurinë kompjuterike dhe 

internetin; sigurimi i informacionit dhe të dhënave në lidhje me kërkimin mjekësor dhe 

shkencor në fushën e farmaceutikës, menaxhimit, marrjes me qira, zhvillimit dhe 

azhurnimit të softuerit, softuerëve të biznesit dhe tregut, platformave kompjuterike, 

uebfaqeve dhe portaleve, platformave (si shërbime), bazave të të dhënave për shkëmbimin e 

informacionit  

44  Shërbimet e telemjekësisë; kontroll mjekësor; ndihmë mjekësore; shërbimet e 

informacionit shëndetësor; sigurimi i informacionit të kujdesit shëndetësor me telefon; 

shërbimet e këshillimit individual dhe mjekësor të ofruara për pacientët; këshillim 

mjekësor; terapi mjekësore dhe stërvitje; shërbimet e vlerësimit mjekësor  

45  Shërbimet juridike; shërbimet e rrjeteve sociale online; shërbimet e vlerësimit të 

sigurisë që lidhen me rreziqet ndaj individëve ose pronës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1442 

(220) 07/10/2021 

(731) Agron Roka Rr. Ismail Qemali, nr 18, 

KS 

(591) Jeshile, bardhe 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 40  Trajtimi i amterialeve,reciklimin e mbeturinave dhe plehrave, pastrimi i ajrit dhe 

trajtimi i ujit; sherbimet e shtypjes; ruajtja e ushqimit dhe pijeve.  

41  Arsimimi; ofrimi i trajnimit argetuese, aktivitete sportive dhe kulurore  
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(210) KS/M/ 2021/1443 

(220) 08/10/2021 

(300) 07544/2021  12/05/2021  CH 

(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MASTER DATEJUST 

 

 
     

 

(511) 14  Ora dhe artikuj për prodhuesit e orëve, gjegjësisht ora dore, rripa për orë dore, 

komponente për ora dhe artikuj dhe aksesorë për prodhuesit e orëve dhe orave dhe artikuj 

për prodhuesit e orave të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera, orë muri dhe instrumenta 

tjera kronometrike, kronometër, kronografe (orë muri dhe prodhuesit e orëve), byzylyk për 

orë, rripa për orë, numra (orë muri dhe   prodhuesit e orëve), kuti dhe kuti prezantimi për 

orët dhe prodhuesit e orëve dhe stolive, lëvizësit e orëve dhe pjesët për to; stoli; gurë të 

çmueshëm dhe gurë  gjysëm të çmueshëm; metale të çmuara dhe lidhjet e tyre; kunja 

kapëse (stoli).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1444 

(220) 08/10/2021 

(300) 2021321  09/04/2021  LI 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way  

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  XCODE CLOUD 

 

 
     

 

(511) 42  Dizajnim dhe zhvillim të harduerit, softuerit kompjuterik, pajisjeve periferike, 

dhe lojrave kompjuterike si dhe video lojrave; shërbime konsulence për harduer dhe softuer 

kompjuterik; programim kompjuterik; dizajnim të bazave të të dhënave kompjuterike; 

ruajtje të të dhënave elektronike; shërbime të punëve kompjuterike në re; dhënie me qira të 

harduerit, softuerit kompjuterik dhe pajisjeve periferike; ofrime online të softuerit të 

pashkarkueshëm; shërbime konsulence për zhvillime të sistemeve kompjuterike, bazave të 

të dhënave dhe aplikacioneve; konsulencë lidhur me sigurinë kompjuterike dhe sigurinë e të 

dhënave; shërbime të kriptimit të të dhënave; ofrime online të informatave për harduer ose 

softuer kompjuterik; mirëmbajtje, riparim dhe përditësim të harduerit kompjuterik, 

softuerit, pajisjeve periferike dhe aplikacioneve; shërbime të përkrahjes teknike, 

diagnostifikime dhe zgjidhje të problemeve për probleme të harduerit dhe softuerit 

kompjuterik, dhe shërbime të asistencës kompjuterike; shërbime të krijimit, dizajnimit dhe 

mirëmbajtjes së uebsajteve; shërbime hosting për uebsajte; ofrime të makinave të kërkimit 

për marrjen e të dhënave përmes internetit dhe rrjeteve tjera të komunikimit elektronik; 

krijime të indeksimeve të informatave online, sajteve dhe burimeve tjera të disponueshme 

në internet dhe rrjete tjera të komunikimit elektronik; shërbime të kartografisë dhe 
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hartëzimit; ofrime të një portali të internetit që iu mundëson përdoruesve të inspektojnë dhe 

shkarkojnë libra elektronik, publikime, dhe dokumente tjera; ofrime të një portali të 

internetit që iu mundëson përdoruesve të inspektojnë dhe shkarkojnë libra elektronik, 

publikime, dhe dokumente tjera; shërbime shkencore dhe teknologjike; shërbime të 

dizajneve industriale; shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale; hulumtime 

mjekësore; laboratore mjekësore; shërbime të konsulencës, informatave dhe këshillimit 

lidhur me gjithë të lartpërmendurat.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1446 

(220) 11/10/2021 

(731) Colgate-Palmolive Company 

300 Park Avenue, New York, New York 

10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  SMOOTHIES 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte të kujdesit personal, si preparate për pastrimin e lëkurës, fytyrës dhe 

trupit; preparate për kujdesin e fytyrës; sapun; sapun i lëngshëm për duar; xhel dhe krem 

dushi; shampo për trup; preparate eksfoluese; tonerë të lëkurës; kozmetikë; preparate për 

heqjen e kozmetikës; maska për fytyrë; deodorantë, antiperspirantë dhe sprej nën sqetull 

për përdorim personal; hidratues të trupit, lëkurës dhe fytyrës, serume, losione dhe kremra; 

preparate për rruajtje; preparate kozmetike për të mbrojtur lëkurën nga efektet e diellit; 

krem kundër diellit; peceta të lagura me tretësirë pastrimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1447 

(220) 12/10/2021 

(731) ONE Telecommunications SHA 

Rr. Vangjel Noti, Ndërtesa Nr. 20, 1026, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  ÇDO DITË MË MIRË 

 

 
     

 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale; ofrimi i aksesit 

në databazë; transmetimi i televizionit kabllor; komunikimet me telegrame; komunikimet 

nëpërmjet telefonit; komunikimet nëpërmjet celularit; komunikimet nëpërmjet terminaleve 

të kompjuterit; komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike; transmetimi i mesazheve 

dhe imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbimet elektronike online, shërbimet e 

telekomunikacionit; transmetim faksimile; marrja me qera e aparaturave faksimile; 

informacion për telekomunikacionin; ofrimi i dhomave të bisedave në internet; dërgimi i 

mesazheve; marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve; marrja me qera e 

modemeve; shërbimet e agjencive të lajmeve; ofrimi i forumeve online; shërbimet pa tel, 
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radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni; transmetimi radio; komunikimet 

radio; transmetimi me satelitë; transmetimi i të dhënave; marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit; ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes 

nëpërmjet telefonit; ofrimi i lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global kompjuterik; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; shërbime telekonferencë; shërbime 

telegrafi; shërbime telefonike; marrja me qera e telefonave; transmetimi televiziv; 

shërbimet teleks; transmetimi i telegrameve; transmetimi i postës elektronike; transmetimi i 

kartolinave përshendetëse online; transmetimi i dosjeve dixhitale); ofrimi i aksesit të 

përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale; transmetimi i videos sipas kërkesës; shërbimet 

videokonferencë; shërbimet e postës zanore; transmetimet pa tel. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1448 

(220) 12/10/2021 

(731) ONE Telecommunications SHA 

Rr. Vangjel Noti, Ndërtesa Nr. 20, 1026, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  BETTER EVERYDAY 

 

 
     

 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale; ofrimi i aksesit 

në databazë; transmetimi i televizionit kabllor; komunikimet me telegrame; komunikimet 

nëpërmjet telefonit; komunikimet nëpërmjet celularit; komunikimet nëpërmjet terminaleve 

të kompjuterit; komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike; transmetimi i mesazheve 

dhe imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbimet elektronike online, shërbimet e 

telekomunikacionit; transmetim faksimile; marrja me qera e aparaturave faksimile; 

informacion për telekomunikacionin; ofrimi i dhomave të bisedave në internet; dërgimi i 

mesazheve; marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve; marrja me qera e 

modemeve; shërbimet e agjencive të lajmeve; ofrimi i forumeve online; shërbimet pa tel, 

radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni; transmetimi radio; komunikimet 

radio; transmetimi me satelitë; transmetimi i të dhënave; marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit; ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes 

nëpërmjet telefonit; ofrimi i lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global kompjuterik; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; shërbime telekonferencë; shërbime 

telegrafi; shërbime telefonike; marrja me qera e telefonave; transmetimi televiziv; 

shërbimet teleks; transmetimi i telegrameve; transmetimi i postës elektronike; transmetimi i 

kartolinave përshendetëse online; transmetimi i dosjeve dixhitale); ofrimi i aksesit të 

përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale; transmetimi i videos sipas kërkesës; shërbimet 

videokonferencë; shërbimet e postës zanore; transmetimet pa tel. 
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(210) KS/M/ 2021/1449 

(220) 12/10/2021 

(731) ONE Telecommunications SHA 

Rr. Vangjel Noti, Ndërtesa Nr. 20, 1026, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(591)  E kaltër e hapur (PANTONE 2995 

C),   E bardhë. 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale; ofrimi i aksesit 

në databazë; transmetimi i televizionit kabllor; komunikimet me telegrame; komunikimet 

nëpërmjet telefonit; komunikimet nëpërmjet celularit; komunikimet nëpërmjet terminaleve 

të kompjuterit; komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike; transmetimi i mesazheve 

dhe imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbimet elektronike online, shërbimet e 

telekomunikacionit; transmetim faksimile; marrja me qera e aparaturave faksimile; 

informacion për telekomunikacionin; ofrimi i dhomave të bisedave në internet; dërgimi i 

mesazheve; marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve; marrja me qera e 

modemeve; shërbimet e agjencive të lajmeve; ofrimi i forumeve online; shërbimet pa tel, 

radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni; transmetimi radio; komunikimet 

radio; transmetimi me satelitë; transmetimi i të dhënave; marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit; ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes 

nëpërmjet telefonit; ofrimi i lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global kompjuterik; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; shërbime telekonferencë; shërbime 

telegrafi; shërbime telefonike; marrja me qera e telefonave; transmetimi televiziv; 

shërbimet teleks; transmetimi i telegrameve; transmetimi i postës elektronike; transmetimi i 

kartolinave përshendetëse online; transmetimi i dosjeve dixhitale); ofrimi i aksesit të 

përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale; transmetimi i videos sipas kërkesës; shërbimet 

videokonferencë; shërbimet e postës zanore; transmetimet pa tel. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1450 

(220) 12/10/2021 

(731) ONE Telecommunications SHA 

Rr. Vangjel Noti, Ndërtesa Nr. 20, 1026, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(591)    E kaltër e mbyllur (PANTONE 295 

C), E bardhë. 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale; ofrimi i aksesit 

në databazë; transmetimi i televizionit kabllor; komunikimet me telegrame; komunikimet 

nëpërmjet telefonit; komunikimet nëpërmjet celularit; komunikimet nëpërmjet terminaleve 
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të kompjuterit; komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike; transmetimi i mesazheve 

dhe imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbimet elektronike online, shërbimet e 

telekomunikacionit; transmetim faksimile; marrja me qera e aparaturave faksimile; 

informacion për telekomunikacionin; ofrimi i dhomave të bisedave në internet; dërgimi i 

mesazheve; marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve; marrja me qera e 

modemeve; shërbimet e agjencive të lajmeve; ofrimi i forumeve online; shërbimet pa tel, 

radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni; transmetimi radio; komunikimet 

radio; transmetimi me satelitë; transmetimi i të dhënave; marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit; ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes 

nëpërmjet telefonit; ofrimi i lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global kompjuterik; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; shërbime telekonferencë; shërbime 

telegrafi; shërbime telefonike; marrja me qera e telefonave; transmetimi televiziv; 

shërbimet teleks; transmetimi i telegrameve; transmetimi i postës elektronike; transmetimi i 

kartolinave përshendetëse online; transmetimi i dosjeve dixhitale); ofrimi i aksesit të 

përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale; transmetimi i videos sipas kërkesës; shërbimet 

videokonferencë; shërbimet e postës zanore; transmetimet pa tel. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1451 

(220) 12/10/2021 

(731) ONE Telecommunications SHA 

Rr. Vangjel Noti, Ndërtesa Nr. 20, 1026, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(591) E kaltër e hapur (PANTONE 2995 C),   

E bardhë. 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale; ofrimi i aksesit 

në databazë; transmetimi i televizionit kabllor; komunikimet me telegrame; komunikimet 

nëpërmjet telefonit; komunikimet nëpërmjet celularit; komunikimet nëpërmjet terminaleve 

të kompjuterit; komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike; transmetimi i mesazheve 

dhe imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbimet elektronike online, shërbimet e 

telekomunikacionit; transmetim faksimile; marrja me qera e aparaturave faksimile; 

informacion për telekomunikacionin; ofrimi i dhomave të bisedave në internet; dërgimi i 

mesazheve; marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve; marrja me qera e 

modemeve; shërbimet e agjencive të lajmeve; ofrimi i forumeve online; shërbimet pa tel, 

radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni; transmetimi radio; komunikimet 

radio; transmetimi me satelitë; transmetimi i të dhënave; marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit; ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes 

nëpërmjet telefonit; ofrimi i lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global kompjuterik; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; shërbime telekonferencë; shërbime 

telegrafi; shërbime telefonike; marrja me qera e telefonave; transmetimi televiziv; 

shërbimet teleks; transmetimi i telegrameve; transmetimi i postës elektronike; transmetimi i 
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kartolinave përshendetëse online; transmetimi i dosjeve dixhitale); ofrimi i aksesit të 

përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale; transmetimi i videos sipas kërkesës; shërbimet 

videokonferencë; shërbimet e postës zanore; transmetimet pa tel. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1452 

(220) 12/10/2021 

(731) ONE Telecommunications SHA 

Rr. Vangjel Noti, Ndërtesa Nr. 20, 1026, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(591) E kaltër e hapur (PANTONE 2995 C),   

E bardhë. 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale; ofrimi i aksesit 

në databazë; transmetimi i televizionit kabllor; komunikimet me telegrame; komunikimet 

nëpërmjet telefonit; komunikimet nëpërmjet celularit; komunikimet nëpërmjet terminaleve 

të kompjuterit; komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike; transmetimi i mesazheve 

dhe imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbimet elektronike online, shërbimet e 

telekomunikacionit; transmetim faksimile; marrja me qera e aparaturave faksimile; 

informacion për telekomunikacionin; ofrimi i dhomave të bisedave në internet; dërgimi i 

mesazheve; marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve; marrja me qera e 

modemeve; shërbimet e agjencive të lajmeve; ofrimi i forumeve online; shërbimet pa tel, 

radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni; transmetimi radio; komunikimet 

radio; transmetimi me satelitë; transmetimi i të dhënave; marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit; ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes 

nëpërmjet telefonit; ofrimi i lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global kompjuterik; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; shërbime telekonferencë; shërbime 

telegrafi; shërbime telefonike; marrja me qera e telefonave; transmetimi televiziv; 

shërbimet teleks; transmetimi i telegrameve; transmetimi i postës elektronike; transmetimi i 

kartolinave përshendetëse online; transmetimi i dosjeve dixhitale); ofrimi i aksesit të 

përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale; transmetimi i videos sipas kërkesës; shërbimet 

videokonferencë; shërbimet e postës zanore; transmetimet pa tel.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1453 

(220) 12/10/2021 

(731) FrieslandCampina Nederland B.V. 

Stationsplein 4 3818 LE AMERSFOORT, 

NL 

(591) Gjelbër, bardhë dhe verdhë 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-

(540)   
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1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 29  Produkte të qumështit; produkte të pijshëme me bazë qumështi, përbërësi ku 

mbizotëron qumështi; pije me bazë qumështi të aromatizuara me çokollatë; produkte të 

qumështit për përdorim dietik (të ndryshme nga ato mjekësore); produkte me bazë qumështi 

për bukë; qumësht dhe produkte të qumështit; produkte të qumështit të fermentuar; 

produkte të qumështit të konservuar; pluhur qumështi, qumësht i kondensuar (qumësht lope 

nga i cili largohet uji), qumësht i avulluar; dhallë; jogurt dhe preparate jogurti; gjizë, djath 

dhe produkte me bazë djathi; krem, salcë kremi, salcë kosi, krem për kafe; zëvendësues me 

bazë perimesh për kremin e rrahur dhe kremin e kafesë; zëvendësues me bazë bimore për 

produktet e qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim; gjalpë, gjalpë e pastër (me origjinë 

nga India); ëmbëlsira që nuk përfshihen në klasa të tjera, të përbëra në thelb nga produktet e 

qumështit; zëvendësues të mishit me bazë qumështi; produktet e lartpërmendura të 

qumështit që janë natyrale dhe me shije; pije për mëngjes [me kafe, kakao ose bazë 

çokollate] dhe pije zëvendësuese të vakteve të përbëra kryesisht nga produkte të qumështit; 

ushqime të bazuara në produktet e qumështit të përfshira në këtë klasë.  

30  Kafe, pije me bazë kafeje, çaj ose pije me bazë çaji, pije me bazë kakao, produkte për 

pije me bazë çokollate, produkte për pije me bazë çokollate me qumësht; produkte për 

pirjen e çokollatës me qumësht; puding orizi; produkte me bazë bollguri (oriz), qull bollguri 

(oriz), drithëra me bazë qumështi; salcat, salcat me bazë kremi dhe salcat me bazë gjalpe; 

salca frutash; pudinga (deserte), krem bavarez, çokollatë dhe/ose musë (puding në formë 

shkume) frutash; akullore; pije për mëngjes, të përfshira në këtë klasë; krem me 

shumëllojshmëri përbërjesh, për përdorim në kuzhinë, për pjata të ndryshme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1454 

(220) 12/10/2021 

(731) DOQU EV TEKSTILI SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 

Kayseriosb Mahallesi 12. Cad. No:86 38070 

Melikgazi Kayseri, TR 

(591) Kaltër dhe bardhë 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 20  Mobilje, pasqyra, korniza fotografish; kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose 

transport; kocka të papunuara ose gjysmë të përpunuara, briri, projeksion me majë në kokën 

e kafshëve 9 përbëhet nga keratina dhe proteina që rrethojnë një bërthamë të kockës së 

gjallë) ose margaritar; guaca; llullë për tymosjen e duhanit; qelibar i verdhë.  

24  Tekstile dhe zëvendësues për tekstilet; mbulesa shtëpiake me përmbërje liri; perde prej 

tekstili ose plastike.  

35  Reklamim; menaxhimin e biznesit, organizimin dhe administrimin; funksionet e zyrës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1455 

(220) 12/10/2021 

(731) Bora Creations S.L., 11, Calle 

Velázquez (Pto. de Andratx),  

07157 Andratx, Baleares, ES 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate për dezinfektimin e duarve; shtesa ushqimore pa qëllim mjekësor; shtesa 

dietike me efekt kozmetik; pije si shtesa dietike; preparate vitaminash; vitamina të pijshme; 

preparatet e zëvendësimit të ushqimeve si shtesë ushqyese për rritjen e energjisë; preparate 

dietike.  

9  Maska mbrojtëse të frymëmarrjes; filtra për maska të frymëmarrjes [jo mjekësore]; 

softuer për kujdesin e shëndetit dhe bukurisë; softuer dhe harduer për monitorimin e 

shëndetit.  

10  Maskë për gojë dhe hundë.  

28  Pajisje sportive; kaseta për joga; blloqe për joga; shufra lëvizëse për joga; rrota për 

yoga; topa gjimnastikor për yoga.  

29  Qumështi, produktet e qumështit dhe produktet e jogurtit; produktet e qumështit dhe 

produktet alternative të jogurtit me bazë perimesh, gjithashtu në formë vegane dhe si 

produkte vegane.  

30  Produkte ëmbëlsirash; kafe; çaj; kakao; zëvendësues të kafesë; preparate me bazë 

drithërash; shkopinj energjie; bare drithërash; karamele të bëra me sheqer; embelsira 

[karamele]; cokollate; mjaltë  

32  Pije joalkoolike; ujërat; pije me lëng frutash; lëngjet e frutave.  

35  Shërbime me pakicë për produktet kozmetike, shtesa ushqimore, aplikacione softuerësh 

dhe softuerë, si dhe pajisje dhe pajisje të veshshme; të gjitha shërbimet e mësipërme të 

ofruara edhe online; shërbimet e shitjes me pakicë në internet për produktet kozmetike, 

shtesat ushqimore, aplikacionet e softuerit dhe softuer, si dhe pajisjet që vishen dhe 

harduerë.  

41  Organizimi dhe mbajtja e seminareve dhe seminareve online në lidhje me kujdesin për 

shëndetin dhe bukurinë; klasët yoga; shërbimet e trajnimit.  
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(210) KS/M/ 2021/1457 

(220) 13/10/2021 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, Republic of Macedonia, MK 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)  LEFISYO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike perfshirë ilaçet e përdorura në varësinë nga opioidet; 

preparate për qetësimin e dhimbjeve; analgjezikët opioidë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1458 

(220) 13/10/2021 

(731) MONUS DOO BEOGRAD ZEMUN 

Aleksandra Dubčeka 14, 11080 Zemun, 

Beograd, Serbia, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan; zëvendësuesit e duhanit; cigaret dhe purot; artikujt e duhanpirësve; 

shkrepëset.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1459 

(220) 13/10/2021 

(300) 202170472  19/04/2021  SI 

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d, Novo 

mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, 

Slovenia, SI 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  VIMETSO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2021/1460 

(220) 13/10/2021 

(731) INTER KOZMETIK LTD DOOEL 

Skopje Bul. Partizanski Odredi 156А, 1000 

Skopje, MK 

(591) E bardhë, portokalli, oker,  e zezë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  kremra (produkte kozmetike); kremëra për foshnje  

5  kremrat e lëkurës me një efekt të caktuar mjekësor; kremrat me vitamina.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1461 

(220) 14/10/2021 

(731) BEIGENE (BEIJING) CO., LTD 

Rm. 101, 201, 402, 502 of Bldg 1, NO.30, 

SCIENCE PARK RD., ZHONG-GUAN-

CUN LIFE SCIENCE PARK, 

CHANGPING DISTRICT, BEIJING, 

P.R.CHINA, CN 

(591) Hiri, bardhë dhe zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate kimiko-farmaceutike; barna për qëllime 

mjekësore; preparate biologjike për qëllime mjekësore; preparate kimike për qëllime 

farmaceutike; preparate kimike për qëllime mjekësore; farmaceutikë të injektueshëm; barna 

bimore ose shtazore që përmbajnë supstanca natyrore; Preparate biokimike  

35  Shërbime me pakicë ose shumicë për përgatitjet farmaceutike.  

40  Përpunimi i kimikateve.  

42  Hulumtime kimike; prova klinike; kërkime teknologjike; kërkime biologjike  

44  Shërbimet e telemjekësisë; kujdesit shëndetësor; shërbimet e terapisë; këshillim 

shëndetësor; këshillim mjekësor.  

 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 103 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

225 

 

(210) KS/M/ 2021/1462 

(220) 14/10/2021 

(300) 55338382  19/04/2021  CN; 55338390  

19/04/2021  CN; 55343593  19/04/2021  

CN; 55351901  19/04/2021  CN ;55367593  

19/04/2021  CN 

(731) BEIGENE (BEIJING) CO., LTD 

Rm. 101, 201, 402, 502 of Bldg 1, NO.30, 

SCIENCE PARK RD., ZHONG-GUAN-

CUN LIFE SCIENCE PARK, 

CHANGPING DISTRICT, BEIJING, 

P.R.CHINA, CN 

(591) Hiri, bardhë dhe zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate kimiko-farmaceutike; barna për qëllime 

mjekësore; preparate biologjike për qëllime mjekësore; preparate kimike për qëllime 

farmaceutike; preparate kimike për qëllime mjekësore; farmaceutikë të injektueshëm; barna 

bimore ose shtazore që përmbajnë supstanca natyrore; Preparate biokimike.  

35  Shërbime me pakicë ose shumicë për përgatitjet farmaceutike.  

40  Përpunimi i kimikateve.  

42  Hulumtime kimike; prova klinike; kërkime teknologjike; kërkime biologjike  

44  Shërbimet e telemjekësisë; kujdesit shëndetësor; shërbimet e terapisë; këshillim 

shëndetësor; këshillim mjekësor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1463 

(220) 14/10/2021 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, Republic of North Macedonia, MK 

(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

e verdhë, e bardhë dhe e kuqe. 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për pastrimin e duarve; sapunë të lëngshëm; sapunë  

5  Dezinfektues; facoleta dezinfektuese; dezinfektues i larjes së duarve; sapun dezinfektues; 

dezinfektues dhe antiseptikë; dezinfektues për përdorim mjekësor; dezinfektues për qëllime 
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higjienike; dezinfektues të ngopur në faculeta; antiseptikë; preparate antiseptike; faculeta 

antiseptike të ngopura; baktericidet; sapun anti-bakterial; preparate anti-bakteriale; 

fungicide; virucidet; larje dore antibakteriale; preparate për dezinfektim të duarve; larje 

mjekësore për duar; xhel antibakterial; sprej antibakterial; sapun i mjekuar; sapun 

dezinfektues; sapun antibakterial; facoleta antibakteriale; facoleta të ngopura me preparate 

antibakteriale;  

35   Reklamimi; reklamimi online në një rrjet kompjuterik; menaxhim biznesi; administrim 

biznesi; funksionet e zyrës; sigurimi i informacionit dhe këshillimit tregtar për 

konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1464 

(220) 14/10/2021 

(731) LEGO Juris A/S 7190 Billund, 

Denmark, DK 

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

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente mësimore; aparate për regjistrimin, transmetimin ose 

riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës magnetikë të të dhënave; regjistrimet audio dhe 

video; filma artistikë [të regjistruar]; publikime elektronike; pajisje për përpunimin e të 

dhënave; kompjutera; programe kompjuterike të regjistruara; haruera kompjuterike; pajisje 

shtese per kompjutera; aparate dhe instrumente elektronike dhe elektrike (përfshirë 

wireless) për përdorim në komunikime; aparate telekomunikacioni; aparate elektrike të 

telekomanduara; imazhe të shkarkueshme për përdorim si sfond kompjuterik dhe ruajtës të 

ekraneve (skrinseiver); reflektues për veshje/mbulesa për parandalimin e aksidenteve në 

trafik; magnete; çanta dhe kuti të përshtatura për kompjuterë, tastierë, tablet, celularë dhe 

pajisje të tjera elektronike; kartat e dhuratave të koduara.  

16  Letër; karton; shtypshkrime; botime të shtypura; kancelarira; materiale artistësh; qese 

dhe artikuj për paketim dhe mbështjellje të bëra prej letre, kartoni ose plastike; qese dhe 

artikuj për ruajtje/depozitim të bëra prej letre ose kartoni; materiale mësimore dhe 

mësimdhenie (përveç aparateve); blloqe printimi; udhëzimet per montazh objektesh i 

shtypshkruar; fletore; kalendarët me fletpalosje; afishe; karta dhuratash; stilolapsa; lapsa; 

gomë; kalendarët; letër ambalazhi për dhurata; dekorime për festën e ditëlindjes; kartolina 

urimi.  

25  Veshje për trupin, veshje për këmbët, mbulesa për kokën; dhe kostume të Halloween 

dhe per maskaradë  

28  Lojëra, lodra dhe gjësende për lojë; aparatet dhe pajisjet e lojërave kompjuterike; lojëra 
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elektronike; lodra ndërtuese; aparate dhe pajisje për sheshe lojërash; dekorime për pemët e 

Krishtlindjeve; maska [si lodra]; maska karnavalesh.  

41  Arsimimi; ofrimi i trajnimeve; argëtimi; aktivitetet kulturore; organizimi i klubeve të 

tifozëve/fansave për përdoruesit e lodrave të ndërtuese/montuese ( per edukim dhe 

argëtim), përdoruesit e lojërave elektronike dhe/ose përdoruesit e lodrave të tjera, lojërave 

dhe gjësende për lojë; sigurimi/ofrimi i informacionit edukativ dhe argëtues; ofrimi i 

lojërave; ofrimi i botimeve online; kampe për qëllime edukative ose argëtuese, organizimi i 

ngjarjeve edukative dhe argëtuese; ofrimi i lojrave online.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1465 

(220) 15/10/2021 

(731) PROTOPETS DOOEL Prilep 

5ta Prilepska Brigada 104, Prilep, МК, MK 

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

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Shtojca dietike (ushqimore) për kafshët shtëpiake  

31  Produkte ushqimore për kafshë shtëpiake; ushqime për kafshë shtëpiake; pije për kafshë 

shtëpiake  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1466 

(220) 15/10/2021 

(731) PROTOPETS DOOEL Prilep 

5ta Prilepska Brigada 104, Prilep, МК, MK 

(591) E zezë, e bardhë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Shtojca dietike (ushqimore) për kafshët shtëpiake  

31  Produkte ushqimore për kafshë shtëpiake; ushqime për kafshë shtëpiake; pije për kafshë 

shtëpiake  
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(210) KS/M/ 2021/1468 

(220) 18/10/2021 

(731) RADIO TAXI - PRISHTINA SH.P.K. 

Rr. Kolë Parubi, p.n 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj 

& Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  
 

(540)  RADIO TAXI PRISHTINA 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë vetura dhe automjevete me fuqi motorike të vogël; 

shërbime të dyqaneve me pakicë qe mbajnë dhe tregtojne  pjese dhe akcesoreve të 

automjeteve; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajne karburantit për automjeve në 

dyqane të specializuara.    

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi  i mallrave; aranzhim udhëtimi; shërbime të 

transportit; shërbime të taksive; shërbime të transportit të udhëtareve, në veçanti shërbime 

të transportit të udhëtarëve me mjete motorike taksi; sigurimi i udhëzimeve për qëllime 

udhëtimi; shoqërim i udhëtareve; dhënie e mjeteve te transportit me qera; bartja e mallrave; 

magazinimi mallrave; organizim i shërbimeve të transportit të udhëtarëve nëpërmjet një 

aplikacioni drejtpërdrejtë (online); hapesisrë reklamuese; informacione mbi transportin; 

informacion mbi trafikun; shërbime me korrier; shërbime logjistike në sektorin e transportit 

dhe shërbime tjera të transportit të përfshira në klasën 39.    

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshem.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1471 

(220) 18/10/2021 

(731) Jamnica plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 

000 Zagreb, Croatia, HR 

(591) Ngjyrë  e bardhë, e  kuqe, hiri, kaltër e 

hapur. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ujëra minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1472 (540)   
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(220) 18/10/2021 

(731) Jamnica plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 

000 Zagreb, Croatia, HR 

(591) Ngjyrë  gjelbër e hapur, gjelbër e 

mbyllur, e bardhë, e  kuqe, hiri. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

 

 

     

 

(511) 32  Ujëra minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1474 

(220) 18/10/2021 

(731) Nova Ljubljanska banka d.d. 

Ljubljana Trg republike 2, 1000 Ljubljana, 

Slovenija, SI 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Për gjithçka që vijon.  

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente për përçim, kyqje, transformim, akumulim, rregullim ose 

kontrollim te rrymës; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, optike, 

peshues, matëse, sinjaluzuese, kontrolluese (për mbikëqyrje), shpëtim (jetë shpëtuese) dhe  

mësimdhënie; aparate për incizim, transmetim, reprodukim, ruajtje, kodim dhe dekodim, 

konvertim dhe procesuim të zërit, imazheve dhe të dhënave; animime kompjuteri në media 

elektronike; softuere për regjstrim, transformim, reprodukim, ruajtje, kodim dhe dekodim, 

konvertim dhe procesuim te zërit, imazheve dhe të dhënave; aparate telefoni; aparate audio 

vizuale për mësimdhënie; media optike të dhënash; disqe optike; kondensator optik; kartela 

magnetike identiteti të koduara; media magnetike për regjistrim/të dhënash; enkoder 

magnetik; kartela me qarqe të integruara; disqe magnetike; shirita magnetike; sisteme 

operative, të incizuara; harduer dhe softuer kompjuteri  për përdorim me/përmbushjen e 

kërkesave për lidhje telefonike dhe transferim të të dhënave, përfshirë transferimin pa tel 

(wireless); memorie kompjuteri; pajisje dhe kompjuter për procesuim të dhënash; programe 

te regjistruara operative kompjuteri dhe/ose sisteme; programe të incizuara kompjuterike 

për qasje në data bazë; kompjuterë; programe të incizuara kompjuterike dhe data baza, 

posaqësrisht programe kompjuteri dhe data bazë të regjistruara në media magnetike ose 

media optike; flopy disqe; kompakt disqe; DVD disqe; paisje periferike për kompjuterë; 

softuer kompjuterik, i incizuar; programe kompjuteri (të shkarkueshëm); lexues (pajisje për 

procesuim të dhënash); lexues të bar kodeve; arkë regjistruese; makinë për numërim dhe 

klasifikim të parave; zile alarmi, elektrike; detektor monedhash të falsifikuara; softuer për 
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për zhvillim të aplikacioneve për kompjuter personal, laptope dhe telefona celular (të 

mençur), tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të komunikimit; aplikime për kompjuter 

personal, laptop, telefonë të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të 

telekominikimit; aplikimet për ofrimin e shërbimeve bankare për kompjuterë personal, 

laptopë, telefon te menur, tableta elektronikë ose pajisje të tjera mobile të komunikimit; 

aplikacione për realizimin e transaksioneve pagesore me telefon të mençur, tablet 

elektronik ose paisje tjera mobile të komunikimit; aplikacione për pagesa pa kontakt me 

kartela pagese nëpërmjet POS terminaleve; aplikacione në lëmin e veprimeve mobile 

bankare  për telefonë të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të komunikimit.       

16  Materiale dhe publikime të printuara; kartela kreditore, kartela për pagesë, qeqe të 

udhëtimit, debit kartela, kartela lojaliteti si materiale te shtypura; prospekte; broshura;  

gazeta;  publikime periodike; shenja vendesh nga letra; ndihmesa për reklamim dhe 

propagandë në lëmin e financave, veprimeve bankare dhe sigurimeve (dokumente të 

printuara); materiale për mësimdhënie (pos aparateve), kartela indeksi (zyre); libër llogarish 

(libra); indekse; rekuizita zyre, pos mobilive; manualë (doracakë); pajisje zyrash; skeda 

(rekuizita zyrash); klishe; thumba (gjësende zyrash); buletine informative; skeda 

dokumentesh; letër; posterë; kartela njoftimi (zyrash); prospekte; magazine (periodikë); 

vizatime; libra komik (humori); lapsa; furnizime shkollore; publikime të printuara; 

materiale të printuara; materiale për mësimdhënie (pos aparateve).     

35  Egjenci Eksport-Importi; agjenci komerciale informimi; menaxhim biznesi; huazim i 

makinave dhe aparateve për zyra (me përjashtim të kompjuterëve); përgatitje e informatave 

statistikore; kontabilitet dhe libërmbajtje; hartim i deklaratave për llogari; auditim biznesi; 

auditim llogarishe; administrim biznesi; funksione zyre; përgatitje e taksave kthyese; 

konsulta profesionale biznesi; konsulta dhe shërbime ndërmjetësimi që kanë të bëjnë me 

blerje dhe shitje të kompanive dhe organizatave tjera në tregun vendor dhe tregjet e 

jashtme; menaxhim biznesi dhe shërbime këshilluese; konsulta për menaxhim personeli; 

shërbime në lëmin e besnikërisë dhe programeve tjera për klientë; konsulta të menaxhimit 

të biznesit; përgatitje të shtyllave (kolumnave) publicitare; reklamim i drejtpërdrejtë 

nëpërmjet postës elektronke; asistencë në menaxhimin industrial ose komercial; përditsim 

të materialeve reklamuese; ekspert të efiksitetit; auksion; hulumtim tregu; vlerësime 

biznesi; hulumtime biznesi; kërkim biznesi; reklamim; shërbime marketingu dhe shërbime 

lidhur me marëdhëniet me publikun; shërbime lidhur me reklamimet; marëdhinie me 

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

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

të dhënave në formë standarde për rivendosje me aplikacione vetanake; operacione dhe 

menaxhim i sistemeve për procesuim të dhënave të bisnesit; procesuim administrativ i të 

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

menaxhim i kompjuterizuar i bazës së të dhënave (shërbime administrative); shërbime të 

jashtme (asistencë biznesi)sherbime te procesuimit te dhenave qe do te shfrytezohen si 

lehtesira; përgatitja e pasqyrës financiare.  

36  Shërbime bankare; ofrim i shërbimeve të listura në klasën 36 nëpërmjet 

telekomunikimeve dhe mediave elektronike, përfshi lidhjet pa tel (wireless); shërbime 

bankare për palë juridike dhe individuale të ofruara nëpërmjet aplikacioneve për 

kompjutereve personal, laptope, telefonë celular, tabletë elktronik ose paisjeve 

tjeralektronike te komunikimit mobile; operim biznesi për klientë nëpërmjet aplikacioneve 

për kompjutereve personal, laptope, telefonë celular, tabletë elktronik ose paisjeve tjera 
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lektronike te komunikimit mobile; shërbime pagesash nëpërmjet kartelave të tansaksioneve 

për kompjutereve personal, laptope, telefonë celular, tabletë elktronik ose paisjeve tjera 

lektronike te komunikimit mobile;  shërbime finaciare; planifikim financiar dhe konsulta 

duke analizuar rezultatet dhe kthimit të investimeve; mbledhje dhe analizë e informatave të 

siguruara; hartim i planeve financiare për klientët; implementim dhe kryerje e planit 

financiar; monitorim dhe implementim të planit financiar; koordimin i planifikimeve 

financiare; planifikim financiar për familje; kryerja e operacioneve të rregullta bankare për 

klientët; koordinim i konsultave dhe kurseve të transaksioneve financiare; menaxhim i 

aseteve finansiare të klientëve; zbatim i shërbimeve individuale (shërbime operuese) për 

sigurimin aseteve të fondeve investuese; investim në kompanitë  investuese, fonde 

reciproke kompani pensionevesh dhe fonde pensionesh në tregjet vendore dhe në tregjet e 

huaja të kapitalit; konsultime taksash në lëmin e planifikimit vendor dhe ndërkombëtar; 

konsultime investuese; konsultime për patundshmëri, do me thënë konsulta të investimeve; 

konsulta dhe asistencë lidhur me përcaktimin e relacioneve pronësore dhe ekzekutimin e 

projekteve; regjistrim i të drejtës së pronësisë, që nuk janë të listuara në klasat tjera; 

shërbime ndërmjetësimi lidhur me tregjet e patundshmërisë; shërbime ndërmjetësimi lidhur 

me sigurimin e informatave për ngjarjet në tregjet e kapitalit Evropian; konsulta lidhur me 

blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë; konsulta në investime dhe njoftime dhe mbështetje 

analitike në tregëtinë e tregjeve globale të kapitalit; konsulta pensioni; konsulta lidhur me 

skemat e sigurimeve vullnetare të pensioneve; pranim i depozitave dhe të gjitha 

kontributeve monetare nga individë dhe subjekte legale dhe shërbime lidhur me depozitat 

dhe sigurimin e depozitave; kreditim/grante kredi nga këto fonde për logari të tyre, përfshi  

kreditë për konsumatorët, kreditë hipotekore dhe financimin e tregut tregtar; financim; 

sponzorim financiar; investime kapitale; grumbullim, analiza dhe transmision të 

informatave lidhur me kreditimin e subjekteve juridike; shërbime ndërmjetësimi lidhur me 

përmbylljen e kredive dhe marveshjeve kreditore; garancë dhe sigurim i marëveshje,  

përfshi marje dhe lëshim të sigurisë, garancave dhe sigurimeve të tjera; instrumente për 

lëshim dhe  administrim të pagesave (kartela pagesore, kredi dhe kartelave debitore, qeqeve 

të udhëtimit, token (shenjave të vlerës), kambialeve); riblerje të qeqeve dhe kambialeve; 

verifikim të qeqeve; menaxhim me instrumentet ekzekutive financiare; menaxhim me mjete 

të huaja pagese, përfshi transkasione këmbimi për të huaj; shërbime finansiare; sherbime te 

kursimeve bankare; shërbime për ndërmjetësime finansiare; agjenci akomodimi 

(apartamente dhe banesa); ndërmjetësim doganor; shërbime sigurimi dhe ndërmjetësimi 

lidhur me sigurimet; konsulta dhe informata që kanë të bëjnë me sigurimet, përfshi 

asistencën në draft kërkesat; sigurim jetësor; sigurime ndërkombëtare, përfshirë asistencat 

ne udhëtim dhe asistencën shëndetsore; sigurim të depozitave, sigurim të pronës dhe 

sigurim personal; evaulim financiar (sigurime, veprime bankare, patundshmërisë); shërbime 

lidhur me sigurimet e shfrytëzuesve të huaj dhe vendor  (depozitim, blerje, shitje, lëshime, 

menaxhim); shërbime ndërmjetësimi që janë në lidhje me letrat me vlerë; faktorizim; lizinë 

finasiare (lizinë); operacione të pastrimit financiar (këmbime); analiza financiare; vlerësime 

financiare; vlerësime fiskale; vlerësim i pronës dhe patundshmërisë; menaxhim i 

patundshmërisë; lizinë e patundshmërisë; bursë sigurimi;  listim i tregut të letrave me vlerë; 

ndërmjetësime (broker) pengu; shërbime mirëbesimi; depozitime me vlerë; shërbime të 

sigurimit të depozitimeve; menaxhim i kutive të sigurimit të depozitimeve dhe huazim i 

kasafortave; menaxhim i operacioneve pagesore; mbledhje e fondeve bamirëse; mbledhje 

(koleksionim); mbledhje e qerasë; dhënie me qira të lokaleve afariste; menaxhim me mjetet 
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e huaja pagesore; lëshim dhe marje e kredive; lëshim dhe sigurimit i kartelave kreditore; 

blerje, shitje dhe administrim i letrave me vlerë vendase dhe të huaja; pranimin dhe 

lëshimin e sigurimeve dhe garancive dhe miratim i angazhimeve të tjera për klientët e tyre, 

të cilat mund të përmbushen në mënyrë monetare; blerje e borxheve dhe borxheve të 

arkëtueshme; transfere parash; transferta të brendshme parash; monitorim i gjendjes aktuale 

të llogarisë së transaksionit; ekstrakt i llogarisë së transaksionit; transfere elektronike të 

llogarive; transvere elektronike finasiare, përfshi transfere të derdhjeve valutore, monitorim 

i hyrjeve valutore, transvere të valutave nga transaksionet e llogarive të valutave të huaja; 

shpërndarje e të hyrave; monitorim i gjendjes aktuale të transkasioneve të llogarive valutore 

për të huaj; monitorim i lloagrive; sigurimi i informacionit financiar në lidhje me kurset e 

këmbimit, përfshirë listat e kursit të këmbimit për individët dhe listat e kursit të këmbimit 

për kompanitë; transaksionet e këmbimit valutor me softuer aplikimi; shërbimet e 

brokerimit financiar dhe përcjellja e informacionit mbi shërbimet bankare, operacionet e 

kartave të kreditit, gjendja e llogarisë së kursimit nëpërmjet postës elektronike; të gjitha 

shërbimet e lartëpërmendura, të listuara në klasën 36, të siguruara nëpërmjet formës, on-

line nga data baza e kompjuterit, nëpërmjet internetit dhe shërbimeve telekomunikuese, si 

dhe nëpërmjet një personelit bankar.    

37   Mirmbajtje dhe riparim i makinave te zyrave dhe pasijeve instaluese; mirëmbajtje dhe 

riparim i dhomës te sigurise (kabineteve); mirëmbajtje dhe riparim i kasafortave; 

mirembajtje dhe riparim i makinerive instaluese; mirmbajtje dhe instalim i i harduerit 

komjuterik.  

38  Shërbime të telekomunikacionit, përfshi shërbime telekomunikimi  lidhur me sistemet 

sinjalizuese dhe/ose mallrat elektrike dhe elektronike; shërbime telekomunikimi për 

komunikim nëpërmjet nepermjet terminalit kompjuterik, telefonit, telefonit celular, postes 

elektronike, faksimilit; shërbimet e faqeve te radios dhe transmetimi nëpërmjet kabllit; 

transmetimi i mesazheve dhe imazheve i ndihmuar nga kompjuteri; transmetim i të 

dhënave, dokumeteve dhe mesazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbime që mund të 

shpërndahen nëpërmjet nëpërmjet një shërbimi rrjeti të integruar telefonik, posaqërsiht 

transmision i fjalëve të folura, imazheve, tekstit dhe të dhënave; kominikim nëpërmjet një 

linje telefonike fikse ose mobile; informata për telekomunikimet; huazim i pasijeve 

telekomunikuese; transmetim stalitor; shërbime të rrjetit digjital të telekomunikimit; 

huazim i kohës të qasjes në bazën e të dhënave të kompjuterit; sigurimi i qasjes në 

aplikacionet në fushën e bankierise mobile dhe pagesa me karta pagese për telefone te 

mençur, tableta elektronikë ose pajisje të tjera të komunikimit celular; shërbimet e 

transmetimit të të dhënave të informacionit mbi shërbimet dhe transaksionet bankare 

përmes telefonit dhe mesazheve SMS; shërbimet e transmetimit të të dhënave të 

informacionit mbi shërbimet dhe transaksionet bankare përmes aplikacioneve në fushën e 

bankierise mobile për telefone te mençur, tableta ose pajisje të tjera të komunikimit celular.     

39  Transport; transport i ruajtur (sigurim) i parave të gatshme, letrave me vlerë, mallrave 

dhe sendeve të tjera me vlerë; përcjellje mallrash (shpedicion); magazinimi i mallrave; 

shpërndarja e mallrave; ruajtje; marrja me qira e magazinave; marrja me qira e automjeteve.  

40  Printim, përfshirë printimin offset dhe litografik.  

41  Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; edukim dhe udhëzim në lidhje me 

bankën; edukimi dhe udhëzimi në lidhje me telekomunikacionin; organizimi dhe drejtimi i 

kolokiumeve, konferencave, kongreseve, seminareve, simpoziumeve; informacione për 

ngjarjet; informacion arsimor; sigurimi i publikimeve elektronike që nuk mund të 
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shkarkohen; organizimi i ngjarjeve kulturore dhe artistike; ekspozita arti për qëllime 

kulturore, arsimore ose tregtare; organizimi dhe kryerja e punëtorive (workshop-

trajnimeve); udhëzime profesionale (këshilla për arsimim ose trajnim); organizimi i 

shfaqjeve (shërbime impresario); shërbimet e përpunimit të të folurit dhe imazhit; 

shërbimet e mikrofilmimit.  

42  Qiradhënie të kompjuterëve; shërbime të programimit të kompjuterëve; shërbime të 

zhvillimit të web aplikimeve dhe aplikacioneve për kompjuterë personal, laptop, telefonë të 

mençur, tabletëve elektronik ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimit; zhvillim i 

aplikimeve për shërbime mobile bankare për telefonë të mençur, tablet elektronik ose paisje 

tjera mobile të telekomunikimit; zhvillimi i aplikacioneve dhe softuerit për egzekutim të 

transaksioneve me kartela pagese nëpërmjet telefonit të mençur, tablet elektronik ose paisje 

tjera mobile të telekomunikimit; shërbime mirmbajtjeje për aplikacionet për shërbimet 

mobile bankare dhe shërbime për mbështjetje të konsumatorëve; shërbime mirmëbajtjeje 

për aplikacionet për realizimin e transkaksioneve dhe kartelave kreditore nëpërmjet 

telefonëve të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të telekomunikimit, 

mirëmbajtjes dhe shërbime të mbështetjes së konsumatorëve; programim i animacioneve 

për kopjuter; shërbime  të dizajnit të artit grafik; dizajn industrial; krijim dhe mirëmbajtje e 

ueb faqeve për të tjerët; konvertim i  programeve dhe të dhënave të kompjuterit (të 

ndryshme nga konvertimi fizik); konvertim i të dhënave ose dokumenteve nga të dhëna 

fizike në të dhëna elektronike; kryerje e studimeve teknike të projektit; planifikimi i 

sistemeve kompjuterike; zhvillim, konsultim dhe projektim i programeve kompjuterike dhe 

sistemeve të informacionit; projektim, krijim, mbajtje (host) dhe mirëmbajtje e rrjeteve 

kompjuterike, që përmbajnë materiale kërkimore dhe referuese në fushat e menaxhimit, 

financave, operacioneve bankare dhe lajmeve; dhënije me qira e programeve kompjuterike; 

rikuperimi i të dhënave kompjuterike; mirëmbajtje e programeve kompjuterike; analiza e 

sistemeve kompjuterike; konsulencë kompjuterike; kërkime shkencore dhe industriale; 

kërkime teknike për të tjerët në fushën e kompjuterëve, pajisjeve kompjuterike, aksesorëve 

dhe pajisjeve të telekomunikacionit; menaxhimi teknik i bazave të të dhënave; testimi i 

mallrave; zhvillim dhe hulumtim; monitorim dhe projekte zhvillimore, të gjitha në lidhje 

me rrjetet dhe sistemet telekomunikuese dhe trasfereve të dhënave elektronike;  dizajn dhe 

zhvillim i softuerit kompjuterik dhe bazës së të dhënave kompjuterike; konsulta teknike që 

nuk janë të përfshira në klasat tjera.   

45  Shërbime juridike; këshilla juridike në fushën e së drejtës bankare dhe financiare, në 

fushën e së drejtës së kompanive, në çështjet e regjistrimit të tokës; këshilla ligjore dhe 

ndihmë në gjetjen e përfaqësuesve dhe këshilltarëve ligjorë brenda dhe jashtë vendit; 

menaxhimi i të gjitha veprimeve juridike sipas Tarifës së përfaqësuesve (avokatëve) në 

bazë të një marrëveshjeje të veçantë dhe një autorizimi të veçantë; kërkime ligjore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1475 

(220) 19/10/2021 

(731) PROFOND SH.P.K. 

Rruga Muharrem Fejza, P.n. Blloku C 13/B 

Nr.10, Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) E gjelbert e mbylltë dhe e bardhë.  

 

(540)   
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(740)  RPHS Law Rr. Major Mehmet Bushi, 

Prishtinë 
 

     

 

(511) 37  Kjo Klasë përfshin, në veçanti: ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, rrugëve, urave, 

digave ose linjave të transmetimit, si dhe shërbime në fushën e ndërtimit, për shembull, 

lyerje të brendshme dhe të jashtme, suvatim, hidraulik, instalim i pajisjeve të ngrohjes dhe 

mbulim, izolim ndërtesash, prishje ndërtesash , ndërtimi i fabrikës, restaurimi i mobiljeve, 

shërbimet e mbulimit, lyerja ose riparimi i tabelave, instalimi i shërbimeve në vendet e 

ndërtimit, instalimi i dyerve dhe dritareve, instalimi dhe riparimi i pajisjeve të mbrojtjes 

nga përmbytjet, mirëmbajtja e mobiljeve etj.  

40  Kjo Klasë përfshin, në veçanti: transformimin e një objekti ose substance dhe çdo 

proces që përfshin një ndryshim në vetitë e tij thelbësore, për shembull, ngjyrosjen e një 

veshje, gërryerje, aplikimin e përfundimeve në tekstile, farkëtar, printim 3D me porosi për 

të tjerët, elektroplatim, shtypje fotografike , zhvillimi i filmit fotografik, shërbimet e 

fotokompozimit, printimi, riciklimi i mbeturinave dhe plehrave, përpunimi i drurit.  

41  Kjo Klasë përfshin, në veçanti: konsulencë arkitektonike, shërbime arkitektonike, vepra 

të vërtetimit të artit, dizajn të kartave të biznesit, kalibrim [matje], shërbime hartografie, 

programim kompjuterik, konsulencë për sigurinë kompjuterike, dizajnim i softverit 

kompjuterik, konsulencë për teknologjinë kompjuterike, hartim ndërtimi, konsulencë në 

fushën e kursimit të energjisë, krijimi dhe dizajnimi i indekseve të informacionit të bazuara 

në uebfaqe për të tjerët [shërbimet e teknologjisë së informacionit], dizajni i dekorit të 

brendshëm, dizajni i brendshëm, kërkimet gjeologjike, dizajni i arteve grafike, dizajni 

grafik i materialeve promovuese, analiza e shkrimit të dorës [grafologjia], dizajni industrial, 

dizajni i paketimit, kërkime në fushën e ndërtimit të ndërtesave, konsulencë për krijimin e 

faqeve në internet.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1476 

(220) 19/10/2021 

(731) PROFOND SH.P.K. Rruga Muharrem 

Fejza, P.n. Blloku C 13/B Nr.10, Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E gjelbert e mbylltë dhe e bardhë 

 
 

(540)   
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(511) 37  Kjo Klasë përfshin, në veçanti: ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, rrugëve, urave, 

digave ose linjave të transmetimit, si dhe shërbime në fushën e ndërtimit, për shembull, 

lyerje të brendshme dhe të jashtme, suvatim, hidraulik, instalim i pajisjeve të ngrohjes dhe 

mbulim, izolim ndërtesash, prishje ndërtesash , ndërtimi i fabrikës, restaurimi i mobiljeve, 

shërbimet e mbulimit, lyerja ose riparimi i tabelave, instalimi i shërbimeve në vendet e 

ndërtimit, instalimi i dyerve dhe dritareve, instalimi dhe riparimi i pajisjeve të mbrojtjes 

nga përmbytjet, mirëmbajtja e mobiljeve etj.  

40  Kjo Klasë përfshin, në veçanti: transformimin e një objekti ose substance dhe çdo 

proces që përfshin një ndryshim në vetitë e tij thelbësore, për shembull, ngjyrosjen e një 

veshje, gërryerje, aplikimin e përfundimeve në tekstile, farkëtar, printim 3D me porosi për 

të tjerët, elektroplatim, shtypje fotografike , zhvillimi i filmit fotografik, shërbimet e 

fotokompozimit, printimi, riciklimi i mbeturinave dhe plehrave, përpunimi i drurit.  

41  Kjo Klasë përfshin, në veçanti: konsulencë arkitektonike, shërbime arkitektonike, vepra 

të vërtetimit të artit, dizajn të kartave të biznesit, kalibrim [matje], shërbime hartografie, 

programim kompjuterik, konsulencë për sigurinë kompjuterike, dizajnim i softverit 

kompjuterik, konsulencë për teknologjinë kompjuterike, hartim ndërtimi, konsulencë në 

fushën e kursimit të energjisë, krijimi dhe dizajnimi i indekseve të informacionit të bazuara 

në uebfaqe për të tjerët [shërbimet e teknologjisë së informacionit], dizajni i dekorit të 

brendshëm, dizajni i brendshëm, kërkimet gjeologjike, dizajni i arteve grafike, dizajni 

grafik i materialeve promovuese, analiza e shkrimit të dorës [grafologjia], dizajni industrial, 

dizajni i paketimit, kërkime në fushën e ndërtimit të ndërtesave, konsulencë për krijimin e 

faqeve në internet.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1477 

(220) 19/10/2021 

(731) PROFOND SH.P.K. Rruga Muharrem 

Fejza, P.n. Blloku C 13/B Nr.10, Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(740)  RPHS Law Rr. Major Mehmet Bushi, 

Prishtinë 
 

(540)  PROFOND  

 

 
     

 

(511) 37  Kjo Klasë përfshin, në veçanti: ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, rrugëve, urave, 

digave ose linjave të transmetimit, si dhe shërbime në fushën e ndërtimit, për shembull, 
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lyerje të brendshme dhe të jashtme, suvatim, hidraulik, instalim i pajisjeve të ngrohjes dhe 

mbulim, izolim ndërtesash, prishje ndërtesash , ndërtimi i fabrikës, restaurimi i mobiljeve, 

shërbimet e mbulimit, lyerja ose riparimi i tabelave, instalimi i shërbimeve në vendet e 

ndërtimit, instalimi i dyerve dhe dritareve, instalimi dhe riparimi i pajisjeve të mbrojtjes 

nga përmbytjet, mirëmbajtja e mobiljeve etj.  

40  Kjo Klasë përfshin, në veçanti: transformimin e një objekti ose substance dhe çdo 

proces që përfshin një ndryshim në vetitë e tij thelbësore, për shembull, ngjyrosjen e një 

veshje, gërryerje, aplikimin e përfundimeve në tekstile, farkëtar, printim 3D me porosi për 

të tjerët, elektroplatim, shtypje fotografike , zhvillimi i filmit fotografik, shërbimet e 

fotokompozimit, printimi, riciklimi i mbeturinave dhe plehrave, përpunimi i drurit.  

41  Kjo Klasë përfshin, në veçanti: konsulencë arkitektonike, shërbime arkitektonike, vepra 

të vërtetimit të artit, dizajn të kartave të biznesit, kalibrim [matje], shërbime hartografie, 

programim kompjuterik, konsulencë për sigurinë kompjuterike, dizajnim i softverit 

kompjuterik, konsulencë për teknologjinë kompjuterike, hartim ndërtimi, konsulencë në 

fushën e kursimit të energjisë, krijimi dhe dizajnimi i indekseve të informacionit të bazuara 

në uebfaqe për të tjerët [shërbimet e teknologjisë së informacionit], dizajni i dekorit të 

brendshëm, dizajni i brendshëm, kërkimet gjeologjike, dizajni i arteve grafike, dizajni 

grafik i materialeve promovuese, analiza e shkrimit të dorës [grafologjia], dizajni industrial, 

dizajni i paketimit, kërkime në fushën e ndërtimit të ndërtesave, konsulencë për krijimin e 

faqeve në internet.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1478 

(220) 19/10/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb. 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  ELMASTAN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1479 

(220) 19/10/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac 

Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  DIAXIM 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2021/1480 

(220) 19/10/2021 

(731) Hemofarm A.D farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  FLOXACEN 

 

 
     

 

(511) 5  Produktet farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1481 

(220) 19/10/2021 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

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

(540)  TYGITUDE 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1483 

(220) 20/10/2021 

(731) LABORATORIOS 

FARMACEÚTICOS ROVI, S.A. Julián 

Camarillo, 35 E-28037 Madrid, Spain, ES 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Rr. Shaqir Igrishta 

A11/H 10, Nr,14 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  OKEDI 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike, konkretisht, qetësues, narkotikë sintetikë me 

recetë/përshkrim, farmaceutik kundër depresionit, anksiolitikë, antipsikotikë; produkte 

kimike për përdorim mjekësor, sikurse ilaçe për trajtimin e skizofrenisë; farmaceutike 

kimike për trajtimin e sëmundjeve të sistemit nervor qendror; shiringa të mbushura 

paraprakisht për qëllime mjekësore; preparate për trajtimin e sëmundjeve të sistemit nervor 

qendror; preparate për trajtimin e skizofrenisë.  
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(210) KS/M/ 2021/1484 

(220) 20/10/2021 

(731) Ludovico Martelli S.p.A. 

Via Faentina 169/12 Fiesole (FIRENZE)  

Italia, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  FLOID 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë jo mjekësore dhe preparate higjienike; dhëmbëzues jo mjekues; 

parfumeri, vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe të tjera substanca për përdorim në 

lavanderi; preparate për lustrim, pastrim dhe gërryes.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1486 

(220) 21/10/2021 

(300) 018461909  27/04/2021  EU 

(731) URSAPHARM Arzneimittel GmbH 

Industriestraße 35 66129 Saarbrücken, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  HYLO 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutikë, preparate mjekësore; preparate veterinare; preparate sanitare për 

qëllime mjekësore; ushqim dietetik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar; ushqim për foshnjat; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; suva, materiale për 

veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektues; përgatitjet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide (komponime biocidale kemikale te cilat përdoren për 

vrasjen e parazitëve), herbicide (substance per shkatërrimin e vegjetacionit të pa dëshiruar); 

preparate për pastrimin e lenteve të kontaktit; solucione për lente kontakti; zgjidhje për 

shpëlarjen e lenteve të kontaktit; dezinfektues për lentet e kontaktit; tretësira të lagështimit 

të lenteve të kontaktit; zgjidhje për neutralizimin e lenteve të kontaktit; kremëra mjekësore; 

krem farmaceutik; preparate oftalmologjike  

10  Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; materiale qepëse; pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparat masazhi; aparate, pajisje 

dhe artikuj për foshnjat në gji; aparate, pajisje dhe artikuj të aktivitetit seksual; kontejnerë 

me pajisje dozimi për shpërndarjen e produkteve farmaceutike; pajisje mjekësore; 

kompresa të nxehta të aktivizuara kimikisht për përdorim mjekësor; pako xhel të nxehtë të 

aktivizuar kimikisht për përdorim mjekësor; ngrohje për përdorim mjekësor.  
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(210) KS/M/ 2021/1487 

(220) 21/10/2021 

(731) Red Bull GmbH Am Brunnen 1, 5330 

Fuschl am See, Austria, AT 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra; ujë mineral; ujë të gazuar; pije jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; 

sirupe për bërjen e pijeve; përgatitje jo-alkoolike për bërjen e pijeve; pije energjike.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1488 

(220) 21/10/2021 

(731) Patrick Moritz Heinen 

Hausinger Str. 4, Langenfeld, 40764,  

Germany, DE 

(740)  SDP Kosovo LLC-Nora Makolli   

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  “Skele (metali-); aparate të skeleve (metali-); skele nga metali; skele nga metali për 

ndërtesa; skele nga metali për qëllime ndërtimi; kulla të skeleve nga metali; platforma të 

qasjes [skeleri] nga metali; trarë nga metalet e zakonshme për skele; trarë nga metali për 

përdorim me skele; skele korniza nga metali; shkallë dhe skele, nga metali; barriera metali 

për përdorim me skele; skele metali; dërrasa të skeleve nga metali; skele metali për 

ndërtesa; skele metali për fasada; shkallë metali për përdorim me skele; platforma lëvizëse 

për punë në ajër [skele] nga metali; platforma lëvizëse [skele] nga metali; vendosje 

platforme nga metali për përdorim me skele; shkallë platforme nga metali për përdorim më 

skele; korniza alumini të parafabrikuara për skeleve; skele sigurie nga metali; skele kullash 

nga metali; platforma punë [skele] nga metali.”   

19  “Skele të bëra nga materialet jo-metalike; skele nga druri; skele, jo-metalike; skele jo 

nga metali; platforma lëvizëse për punë në ajër [skele jo nga metali]; barriera jo-metalike 

për përdorim me skele; dërrasa për skele jo-metalike; shkallë jo-metalike për përdorim me 

skele; vendosje të platformave (jo-metalike,-) për përdorim me skele; shkallë platformash 

(jo-metalike -) për përdorim me skele; skele sigurie, jo nga metali; platforma pune [skele], 

jo nga metali; platforma të punimit [skele], jo nga metali.”   

37  “Ndërtime të skeleve; çmontime të skeleve; ngritje të skeleve; qiramarrje të skeleve; 
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qiradhënie të skeleve; riparime të skeleve; shërbime të skeleve; montime të skeleve; ngritje 

të skeleve; ngritje të skeleve për ndërtesa dhe ndërtime; ngritje të skeleve për ndërtime të 

inxhinierisë civile; marrje me qira të skeleve; marrje me qira të dërrasave të skeleve; 

qiradhënie të platformave dhe skeleve; qiradhënie të skeleve.”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1489 

(220) 21/10/2021 

(731) Patrick Moritz Heinen 

Hausinger Str. 4, Langenfeld, 40764,  

Germany, DE 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  “Skele (metali-); aparate të skeleve (metali-); skele nga metali; skele nga metali për 

ndërtesa; skele nga metali për qëllime ndërtimi; kulla të skeleve nga metali; platforma të 

qasjes [skeleri] nga metali; trarë nga metalet e zakonshme për skele; trarë nga metali për 

përdorim me skele; skele korniza nga metali; shkallë dhe skele, nga metali; barriera metali 

për përdorim me skele; skele metali; dërrasa të skeleve nga metali; skele metali për 

ndërtesa; skele metali për fasada; shkallë metali për përdorim me skele; platforma lëvizëse 

për punë në ajër [skele] nga metali; platforma lëvizëse [skele] nga metali; vendosje 

platforme nga metali për përdorim me skele; shkallë platforme nga metali për përdorim më 

skele; korniza alumini të parafabrikuara për skeleve; skele sigurie nga metali; skele kullash 

nga metali; platforma punë [skele] nga metali; pllaka baze nga metali; shkallë metali, 

barriera metali; kulla [struktura metali]; vendosje metali; parmakë mbrojtës nga metali; 

bërryla nga metali për gypa; dërrasa gishtash nga metali; kapëse metali; shtylla metali; 

mbërthyese nga metali”   

19  “Skele të bëra nga materialet jo-metalike; skele nga druri; skele, jo-metalike; skele jo 

nga metali; platforma lëvizëse për punë në ajër [skele jo nga metali]; barriera jo-metalike 

për përdorim me skele; dërrasa për skele jo-metalike; shkallë jo-metalike për përdorim me 

skele; vendosje të platformave (jo-metalike,-) për përdorim me skele; shkallë platformash 

(jo-metalike -) për përdorim me skele; skele sigurie, jo nga metali; platforma pune [skele], 

jo nga metali; dërrasa; dërrasa druri.”   

35  Shërbime të shitjes lidhur me materialet e skeleve; shërbime të shitjes lidhur me pajisjet 

e skeleve.  

37  Ndërtime të skeleve; çmontime të skeleve; ngritje të skeleve; qiradhënie të skeleve; 

riparime të skeleve; shërbime të skeleve; montime të skeleve; ngritje të skeleve; ngritje të 

skeleve për ndërtesa dhe ndërtime; ngritje të skeleve për ndërtime të inxhinierisë civile; 

marrje me qira të skeleve; marrje me qira të dërrasave të skeleve; qiradhënie të platformave 

dhe skeleve.  

40  Prodhime me porosi të pajisjeve dhe materialeve të skeleve.”   
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(210) KS/M/ 2021/1490 

(220) 22/10/2021 

(731) Restaurant Te Halimi SH.P.K. 

Prizeren, 25, Trepqa, Kosovë, KS 

(591) E gjelbër dhe e bardhë  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. Soliteri 

Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1491 

(220) 22/10/2021 

(731) Restaurant Te Halimi SH.P.K. 

Prizeren, 25, Trepqa, Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  Te Halimi 

 

 
     

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim;  

30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli;  

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

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi;  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1492 

(220) 22/10/2021 

(731) CERERIA TERENZI EVELINO 

S.R.L. Via dei Faggi n. 101, 47842 San 

Giovanni in Marignano (RN), IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 3  Sapunë; parfumeri; vajra esenciale; kozmetikë; kremra për flokë; pasta per pastrim 

e mirëmbajtje dhëmbësh; esenca eterike; produkte aromatizuese, përkatësisht aroma; 

parfume; preparate për aromatizimin e ajrit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1494 

(220) 22/10/2021 

(731) Jamnica plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 

000 Zagreb, Croatia, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  TOCO 

 

 
     

 

(511) 32  Birrë; ujëra minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1495 

(220) 22/10/2021 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza 

Cincinnati Ohio  45202, US 

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

gjelbër e mbyllur. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastrimi, lustrimi, ferkimi dhe gërryese; sapunë; preparate për larjen e enëve; peceta të 
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ngopura me preparate pastrimi.  

5  Sapun antibakterial; sapun dezinfektues; dezinfektues për qëllime higjienike; lares 

duarsh antibakterial; biocide; fungicide; herbicide; germicide  

21  Artikuj për qëllime pastrimi, lecka, mjete ferkuese, sfungjerë, pluhura, fill çeliku, 

fshirëse dyshemeje (mope), vata per pastrim, furça (përveç furçave per piktore).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1496 

(220) 22/10/2021 

(731) As Travel Club sh.p.k   Flamur 

Bahtijari Rruga Tringë Ismajli, Ob-6, Hy 1, 

Nr. 3 Prishtinë, KS 

(591) e bardhë, e kuqe, hiri 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale (që nuk përfshihen në 

klasat tjera); materiale instruksione dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); materiale të 

vizatuara dhe materiale për artistët; materiale të shtypura; kartolina; etiketa-bileta; 

fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderole; materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta; zarfe dhe çanta të letrës ose plastikës 

për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose 

kartonit; kalendarë; libra; mbajtëse dokumentesh; magazine; begja emrash; gazeta; 

mbajtëse lapsash; kupon të printuar.  

35  Reklamimi; menaxhimin e biznesit, organizimin dhe administrimin; funksionet e zyrës.  

38  Transmetime audio dhe video me kërkesë; shfaqje striming të përmbajtjes audio dhe 

video; transmetime të zërit, të dhënave, imazheve, sinjaleve, mesazheve dhe informatave; 

transmetime të emisioneve audio dhe vizuele; transmetime dhe dërgesa të përmbajtjes 

audio dhe vizuele; shërbime të transmetimit të videove me kërkesë; ofrime të një forumi 

online ku përdoruesit mund të postojnë klasifikime, vlerësime, dhe rekomandime të filmave 

dhe shfaqjeve televizive dhe poashtu lidhur me ngjarjet dhe veprimtaritë në fushën e 

argëtimit dhe edukimit.   

41  Program Argetues televiziv, emision televiziv argetues, prezantim i shfaqjeve drejte per 

drejte, prodhim i shfaqjeve televizive, prodhim i programeve ne radio dhe televizion.  

42  Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softvare, pjesëve periferike dhe 

kompjuterë dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe 

softuerëve; programim kompjuterik; hartimi i bazave të të dhënave kompjuterike; 

magazinimin elektronik të të dhënave; shërbime informatike cloud; dhenien me qira te 

harduerit, softuerit dhe pjeseve periferike kompjuterike; ofrimin online të softuerit jo të 

shkarkueshëm; shërbime konsultimi për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të 
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dhënave dhe aplikacioneve; sigurinë kompjuterike dhe konsulencën e sigurisë së të 

dhënave; shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ofrimin online të informatave për harduer 

dhe softuer kompjuterik; mirëmbajtjen, riparimin dhe përditësimin e harduerit kompjuterik, 

softuerit, pjesëve periferike dhe aplikacioneve; shërbime të mbështetjes teknike, 

diagnostifikim dhe zgjedhjen e problemeve të harduerit kompjuterik dhe problemeve të 

softuerit, si dhe shërbime të ndihmës kompjuterike; shërbimet e krijimit, dizenjimit dhe 

mirëmbajtjes së uebfaqeve; shërbimet e uebfaqes së internetit; ofrimin e motorëve të 

kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të 

komunikimeve elektronike; krijimin online të indekseve të informacionit, faqeve dhe 

burimeve të tjera të disponueshmen në internet dhe në rrjetet e tjera të komunikimeve 

elektronike; kartografi dhe shërbimet e hartës; ofrimi i një portali të internetit që u 

mundëson përdoruesve të shohin dhe shkarkojnë libra elektronik, publikime, dhe 

dokumente tjera; ofrimin e një portali të internetit që ju mundëosn përdoruesve të shikojne 

dhe të shkarkojnë librat elektronikë, publikimet dhe dokumente të tjera; shërbimet 

shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; analiza industriale dhe 

shërbime kërkimore; hulumtime medicinale; laboratore medicinale; informacione, shërbime 

këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha ato që u përmendën më sipër. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1497 

(220) 22/10/2021 

(731) As Travel Club sh.p.k    Flamur 

Bahtijari Rruga Tringë Ismajli, Ob-6, Hy 1, 

Nr. 3 Prishtinë, KS 

(591) e bardhë, e zezë 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale (që nuk përfshihen në 

klasat tjera); materiale instruksione dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); materiale të 

vizatuara dhe materiale për artistët; materiale të shtypura; kartolina; etiketa-bileta; 

fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderole; materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta; zarfe dhe çanta të letrës ose plastikës 

për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose 

kartonit; kalendarë; libra; mbajtëse dokumentesh; magazine; begja emrash; gazeta; 

mbajtëse lapsash; kupon të printuar.  

35  Reklamimi; menaxhimin e biznesit, organizimin dhe administrimin; funksionet e zyrës.  

38   Transmetime audio dhe video me kërkesë; shfaqje striming të përmbajtjes audio dhe 

video; transmetime të zërit, të dhënave, imazheve, sinjaleve, mesazheve dhe informatave; 
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transmetime të emisioneve audio dhe vizuele; transmetime dhe dërgesa të përmbajtjes 

audio dhe vizuele; shërbime të transmetimit të videove me kërkesë; ofrime të një forumi 

online ku përdoruesit mund të postojnë klasifikime, vlerësime, dhe rekomandime të filmave 

dhe shfaqjeve televizive dhe poashtu lidhur me ngjarjet dhe veprimtaritë në fushën e 

argëtimit dhe edukimit.   

41  Program Argetues televiziv, emision televiziv argetues, prezantim i shfaqjeve drejte per 

drejte, prodhim i shfaqjeve televizive, prodhim i programeve ne radio dhe televizion.  

42  Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softvare, pjesëve periferike dhe 

kompjuterë dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe 

softuerëve; programim kompjuterik; hartimi i bazave të të dhënave kompjuterike; 

magazinimin elektronik të të dhënave; shërbime informatike cloud; dhenien me qira te 

harduerit, softuerit dhe pjeseve periferike kompjuterike; ofrimin online të softuerit jo të 

shkarkueshëm; shërbime konsultimi për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të 

dhënave dhe aplikacioneve; sigurinë kompjuterike dhe konsulencën e sigurisë së të 

dhënave; shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ofrimin online të informatave për harduer 

dhe softuer kompjuterik; mirëmbajtjen, riparimin dhe përditësimin e harduerit kompjuterik, 

softuerit, pjesëve periferike dhe aplikacioneve; shërbime të mbështetjes teknike, 

diagnostifikim dhe zgjedhjen e problemeve të harduerit kompjuterik dhe problemeve të 

softuerit, si dhe shërbime të ndihmës kompjuterike; shërbimet e krijimit, dizenjimit dhe 

mirëmbajtjes së uebfaqeve; shërbimet e uebfaqes së internetit; ofrimin e motorëve të 

kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të 

komunikimeve elektronike; krijimin online të indekseve të informacionit, faqeve dhe 

burimeve të tjera të disponueshmen në internet dhe në rrjetet e tjera të komunikimeve 

elektronike; kartografi dhe shërbimet e hartës; ofrimi i një portali të internetit që u 

mundëson përdoruesve të shohin dhe shkarkojnë libra elektronik, publikime, dhe 

dokumente tjera; ofrimin e një portali të internetit që ju mundëosn përdoruesve të shikojne 

dhe të shkarkojnë librat elektronikë, publikimet dhe dokumente të tjera; shërbimet 

shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; analiza industriale dhe 

shërbime kërkimore; hulumtime medicinale; laboratore medicinale; informacione, shërbime 

këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha ato që u përmendën më sipër. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1498 

(220) 22/10/2021 

(731) As Travel Club sh.p.k Flamur 

Bahtijari Rruga Tringë Ismajli, Ob-6, Hy 1, 

Nr. 3 Prishtinë, KS 

(591) e bardhë, e kuqe 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 

 
 

(540)   
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(511) 16  Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale (që nuk përfshihen në 

klasat tjera); materiale instruksione dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); materiale të 

vizatuara dhe materiale për artistët; materiale të shtypura; kartolina; etiketa-bileta; 

fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderole; materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta; zarfe dhe çanta të letrës ose plastikës 

për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose 

kartonit; kalendarë; libra; mbajtëse dokumentesh; magazine; begja emrash; gazeta; 

mbajtëse lapsash; kupon të printuar.  

35  Reklamimi; menaxhimin e biznesit, organizimin dhe administrimin; funksionet e zyrës.  

38  Transmetime audio dhe video me kërkesë; shfaqje striming të përmbajtjes audio dhe 

video; transmetime të zërit, të dhënave, imazheve, sinjaleve, mesazheve dhe informatave; 

transmetime të emisioneve audio dhe vizuele; transmetime dhe dërgesa të përmbajtjes 

audio dhe vizuele; shërbime të transmetimit të videove me kërkesë; ofrime të një forumi 

online ku përdoruesit mund të postojnë klasifikime, vlerësime, dhe rekomandime të filmave 

dhe shfaqjeve televizive dhe poashtu lidhur me ngjarjet dhe veprimtaritë në fushën e 

argëtimit dhe edukimit.   

41  Program Argetues televiziv, emision televiziv argetues, prezantim i shfaqjeve drejte per 

drejte, prodhim i shfaqjeve televizive, prodhim i programeve ne radio dhe televizion.  

42  Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softvare, pjesëve periferike dhe 

kompjuterë dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe 

softuerëve; programim kompjuterik; hartimi i bazave të të dhënave kompjuterike; 

magazinimin elektronik të të dhënave; shërbime informatike cloud; dhenien me qira te 

harduerit, softuerit dhe pjeseve periferike kompjuterike; ofrimin online të softuerit jo të 

shkarkueshëm; shërbime konsultimi për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të 

dhënave dhe aplikacioneve; sigurinë kompjuterike dhe konsulencën e sigurisë së të 

dhënave; shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ofrimin online të informatave për harduer 

dhe softuer kompjuterik; mirëmbajtjen, riparimin dhe përditësimin e harduerit kompjuterik, 

softuerit, pjesëve periferike dhe aplikacioneve; shërbime të mbështetjes teknike, 

diagnostifikim dhe zgjedhjen e problemeve të harduerit kompjuterik dhe problemeve të 

softuerit, si dhe shërbime të ndihmës kompjuterike; shërbimet e krijimit, dizenjimit dhe 

mirëmbajtjes së uebfaqeve; shërbimet e uebfaqes së internetit; ofrimin e motorëve të 

kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të 

komunikimeve elektronike; krijimin online të indekseve të informacionit, faqeve dhe 

burimeve të tjera të disponueshmen në internet dhe në rrjetet e tjera të komunikimeve 

elektronike; kartografi dhe shërbimet e hartës; ofrimi i një portali të internetit që u 

mundëson përdoruesve të shohin dhe shkarkojnë libra elektronik, publikime, dhe 

dokumente tjera; ofrimin e një portali të internetit që ju mundëosn përdoruesve të shikojne 

dhe të shkarkojnë librat elektronikë, publikimet dhe dokumente të tjera; shërbimet 

shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; analiza industriale dhe 

shërbime kërkimore; hulumtime medicinale; laboratore medicinale; informacione, shërbime 

këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha ato që u përmendën më sipër. 
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(210) KS/M/ 2021/1499 

(220) 22/10/2021 

(731) As Travel Club sh.p.k Flamur 

Bahtijari Rruga Tringë Ismajli, Ob-6, Hy 1, 

Nr. 3 Prishtinë, KS 

(591) E kuqe, e bardhë 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16   Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale (që nuk përfshihen në 

klasat tjera); materiale instruksione dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); materiale të 

vizatuara dhe materiale për artistët; materiale të shtypura; kartolina; etiketa-bileta; 

fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderole; materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta; zarfe dhe çanta të letrës ose plastikës 

për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose 

kartonit; kalendarë; libra; mbajtëse dokumentesh; magazine; begja emrash; gazeta; 

mbajtëse lapsash; kupon të printuar.  

35  Reklamimi; menaxhimin e biznesit, organizimin dhe administrimin; funksionet e zyrës.  

38  Transmetime audio dhe video me kërkesë; shfaqje striming të përmbajtjes audio dhe 

video; transmetime të zërit, të dhënave, imazheve, sinjaleve, mesazheve dhe informatave; 

transmetime të emisioneve audio dhe vizuele; transmetime dhe dërgesa të përmbajtjes 

audio dhe vizuele; shërbime të transmetimit të videove me kërkesë; ofrime të një forumi 

online ku përdoruesit mund të postojnë klasifikime, vlerësime, dhe rekomandime të filmave 

dhe shfaqjeve televizive dhe poashtu lidhur me ngjarjet dhe veprimtaritë në fushën e 

argëtimit dhe edukimit.   

41  Program Argetues televiziv, emision televiziv argetues, prezantim i shfaqjeve drejte per 

drejte, prodhim i shfaqjeve televizive, prodhim i programeve ne radio dhe televizion.  

42  Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softvare, pjesëve periferike dhe 

kompjuterë dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe 

softuerëve; programim kompjuterik; hartimi i bazave të të dhënave kompjuterike; 

magazinimin elektronik të të dhënave; shërbime informatike cloud; dhenien me qira te 

harduerit, softuerit dhe pjeseve periferike kompjuterike; ofrimin online të softuerit jo të 

shkarkueshëm; shërbime konsultimi për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të 

dhënave dhe aplikacioneve; sigurinë kompjuterike dhe konsulencën e sigurisë së të 

dhënave; shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ofrimin online të informatave për harduer 

dhe softuer kompjuterik; mirëmbajtjen, riparimin dhe përditësimin e harduerit kompjuterik, 

softuerit, pjesëve periferike dhe aplikacioneve; shërbime të mbështetjes teknike, 

diagnostifikim dhe zgjedhjen e problemeve të harduerit kompjuterik dhe problemeve të 

softuerit, si dhe shërbime të ndihmës kompjuterike; shërbimet e krijimit, dizenjimit dhe 
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mirëmbajtjes së uebfaqeve; shërbimet e uebfaqes së internetit; ofrimin e motorëve të 

kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të 

komunikimeve elektronike; krijimin online të indekseve të informacionit, faqeve dhe 

burimeve të tjera të disponueshmen në internet dhe në rrjetet e tjera të komunikimeve 

elektronike; kartografi dhe shërbimet e hartës; ofrimi i një portali të internetit që u 

mundëson përdoruesve të shohin dhe shkarkojnë libra elektronik, publikime, dhe 

dokumente tjera; ofrimin e një portali të internetit që ju mundëosn përdoruesve të shikojne 

dhe të shkarkojnë librat elektronikë, publikimet dhe dokumente të tjera; shërbimet 

shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; analiza industriale dhe 

shërbime kërkimore; hulumtime medicinale; laboratore medicinale; informacione, shërbime 

këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha ato që u përmendën më sipër. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1500 

(220) 25/10/2021 

(731) VENOM L.L.C. Çagllavicë, Rr. 

Prishtine Ferizaj Km5 Graçanicë, KS 

(591) ngjyrë ari, ngjyrë e zezë 

(740)  Lekë Duhanaj Çagllavicë, Rr. 

Prishtine Ferizaj Km5 Graçanicë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Pica të gatshme, sandviça të ngrohtë dhe të ftohtë; shkopinj buke, tul buke të 

freskët sikurse janë toptha brumi dhe pasta të pregatitura për konsum në objekte apo jashta 

objekteve; ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi (cheesecake) dhe ëmbëlsira të pjekura; speca 

të terur për përdorim si erëza; kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale, tharmë, pluhur gatimi, 

kripë, uthull, salca, erëza, oriz.  

33   Pije alkoolike, pije alkoolike të destinuara, rum, pije me bazë rumi, tekillë, pije me 

bazë tekille; votka, pije me bazë votke, viski, pije me bazë viski, gjin, pije me bazë gjini, 

konjak, pije me bazë konjaki, liker; verë, koktej alkooli i përgaditur.  

34  Ciagre,  puro, duhan, duhan i papërpunuar dhe të prodhuar, çantat e purove, çanta për 

cigare, duhan që përtypet, cigarlluk, artikujt e duhanpirësve, çakmakët për duhanpirësit, 

shkrepsa dhe kuti për shkrepsa.  

43  Sherbime restorantesh, posaqerisht sigurimi i picave , ushqime tjera dhe pije për 

konsum brenda objektit apo bartje me veti (take away); sherbime restorantesh për të cilat 

ofrojnë ushqime edhe nëpër shtëpija; bar-rostiçeri (meze e lehtë), shërbime diskotekash dhe 

dixhei  
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(210) KS/M/ 2021/1501 

(220) 25/10/2021 

(731) VENOM L.L.C. Çagllavicë, Rr. 

Prishtine Ferizaj Km5 Graçanicë, KS 

(740)  Lekë Duhanaj 

Çagllavicë, Rr. Prishtine Ferizaj Km5 

Graçanicë 

 
 

(540)  VENOM 

 

 
     

 

(511) 30  Pica të gatshme, sandviça të ngrohtë dhe të ftohtë; shkopinj buke, tul buke të 

freskët sikurse janë toptha brumi dhe pasta të pregatitura për konsum në objekte apo jashta 

objekteve; ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi (cheesecake) dhe ëmbëlsira të pjekura; speca 

të terur për përdorim si erëza; kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale, tharmë, pluhur gatimi, 

kripë, uthull, salca, erëza, oriz.  

33  Pije alkoolike, pije alkoolike të destinuara, rum, pije me bazë rumi, tekillë, pije me bazë 

tekille; votka, pije me bazë votke, viski, pije me bazë viski, gjin, pije me bazë gjini, konjak, 

pije me bazë konjaki, liker; verë, koktej alkooli i përgaditur.  

34  Ciagre,  puro, duhan, duhan i papërpunuar dhe të prodhuar, çantat e purove, çanta për 

cigare, duhan që përtypet, cigarlluk, artikujt e duhanpirësve, çakmakët për duhanpirësit, 

shkrepsa dhe kuti për shkrepsa.  

43  Sherbime restorantesh, posaqerisht sigurimi i picave , ushqime tjera dhe pije për 

konsum brenda objektit apo bartje me veti (take away); sherbime restorantesh për të cilat 

ofrojnë ushqime edhe nëpër shtëpija; bar-rostiçeri (meze e lehtë), shërbime diskotekash dhe 

dixhei  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1503 

(220) 25/10/2021 

(300) 018462732  28/04/2021  EU 

(731) Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-

Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Jogobella 

 

 
     

 

(511) 29  Qumësht orizi, Qumësht bajame, qumësht soje, qumësht gruri, qumësht tërshëre, 

qumësht arre, qumësht kokosi; pije orizi [zëvendësues qumështi], pije bajameje 

[zëvendësues qumështi], pije soje [zëvendësues qumështi], Pije nga gruri [zëvendësues 

qumështi], pije tërshëre [zëvendësues qumështi], Pije arre [zëvendësues qumështi], pije 

kokosi [zëvendësues qumështi]; Ëmbëlsirat me fruta; Ëmbëlsirat me shije frutash; 

Produktet e qumështit, përkatësisht qumështi për pije, qumështi i thartë, dhallë; Jogurt; 

Jogurt frutash; Jogurt i pijshëm; Jogurt me çokollatë ose kakao të shtuar; Pije qumështi të 

përzier jo-alkoolike; Kefir [pije qumështi]; Krem qumështi; Djathë gjizë; Djathë gjizë me 

fruta dhe barishte; Puding të qumështit; Ëmbëlsirat e qumështit që përmbajnë aromatizues 

frutash dhe të bazuara në zëvendësues të qumështit vegan; Kremrat e ëmbëlsirave; pana 
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cotta; ëmbëlsues gjell me fruta të kuqe; Gjell i ëmbël; Gjalpë; Djath dhe përbërës të djathit; 

Qumështi dhe pluhuri i hirrës si ushqime për njerëzit, me dhe pa përbërës të shtuar; 

spërkatës për buk (që përmbajnë yndyrë); Qumësht i tundur; Hirrë; Të gjitha produktet e 

sipërpërmendura të qumështit të bazuara gjithashtu në qumështin e orizit, qumështin e 

bajames, qumështin e sojës, qumështin e tërshërës, qumështin e arrave, qumështin e kokosit 

ose përbërës të tjerë me bazë bimore, duke përfshirë të gjitha mallrat e lartpërmendura në 

formë vegane; Analoge të qumështit (përgatitje në të cilat proteina e qumështit ose yndyra e 

qumështit zëvendësohet tërësisht ose pjesërisht nga proteina, yndyra ose vaji me origjinë të 

ndryshme nga qumështi); Fruta dhe perime të përpunuara; supave dhe lëngut të mishit; 

Produkte ushqimore të përgatitura të bëra në bazë të frutave dhe/ose perimeve; Të gjitha 

mallrat e sipërpërmendura gjithashtu në formë vegane; Zëvendësues i kosit, zëvendësues i 

kosit me fruta, zëvendësues i kosit me çokollatë ose kakao të shtuar, zëvendësues i kosit për 

pije; Zëvendësues me bazë bimore për produktet e qumështit; Preparate të bazuara në bimë 

që janë zëvendësues të produkteve të qumështit; Zëvendësuesit e qumështit të bazuar në 

bimë në formë të lëngshme, krem, të ngurtë, shkumë ose gjelli, Të përfshira në këtë klasë.  

30  Cokollate; Kos i ngrire; Pudinga; Mousse (shkumë çokollate); ëmbëlsira me bazë gjelli; 

ushqime të ftohta; Preparate kryesisht të përbëra nga fluska tërshëre, oriz, semolina (kokrra 

të forta të mbetura pas bluarjes së miellit, të përdorura në puding dhe makarona); 

Ëmbëlsirat me semolina; Produkte me çokollatë; Konfeksione; Ëmbëlsira; Akuj të 

ngrënshëm; Pluhurat për përgatitjen e akullores; Pasta me jetëgjatësi dhe ëmbëlsira, 

veçanërisht ëmbëlsira dhe vaffle të përgatitura; Pije me bazë kakao; Puding orizi; Të gjitha 

mallrat e lartpërmendura duke përfshirë bazën në qumështin e orizit, qumështin e bajames, 

qumështin e sojës, qumështin e tërshërës, qumështin e arrave, qumështin e kokosit, pijet e 

orizit, pijet e bajames, pijet e sojës, pijet e grurit, pijet e tërshërës, pijet e arrave, pijet e 

kokosit ose përbërës të tjerë me bazë bimore, dhe duke përfshirë të gjitha mallrat e 

lartpërmendura në formë vegane; Të gjitha mallrat e sipërpërmendura, me një bazë të 

ngjashme të qumështit (përgatitje në të cilat proteina e qumështit ose yndyra e qumështit 

zëvendësohet tërësisht ose pjesërisht nga proteina, yndyra ose vaji me origjinë të ndryshme 

nga qumështi).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1504 

(220) 25/10/2021 

(300) 83234  04/05/2021  JM 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way, 

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  APPLE AIRTAG 

 

 
     

 

(511) 14  Instrumente horologjike dhe kronometrike; ora dore; ora; aparate për matjen e 

kohës; kronografë për përdorim si matës kohe; kronometër; rrypa ore; brezë ore; kuti për or 

adore, ora, dhe instruyemnte horologjike dhe kronometrike; pjesë për or adore, ora, dhe 

instrumente horologjike dhe kronomoetrike; bizhuteri; aliazhe për metalet e çmuara; kuti 

për metale të çmuara; zinxhir për çelsa; unazë për çelsa.  

18  Valixhe; valixhe dore; sënduk; të gjitha çantat me qëllim mbartje; çanta shpine; çanta 
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sporti dhe atletike; çanta plazhi; çanta për libra; çanta kampimi; çanta rrobash; çanta për 

blerje (shopping); çanta shkolle; çantë e madhe dore; kuti mbartëse; kuti e bashklidhur; 

valixhe e vogël; çanta dore; kuleta; çanta të vogla për femra; çanta kufer, makiazhi, 

kozmetike dhe buzëkuqi të shitura boshi; çanta kozmetike të shitura të zbrazëta; kuti për 

kartat e biznesit; kuti dhe mbajtës për kartela të thirrjes; kuti për kartelat e kreditit; çanta 

për dokumenta; çanta për çelsa; rrip lëkure.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1506 

(220) 25/10/2021 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  VITALAND 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje;mbathje;veshje të kokës;pjesë të veshjeve, mbathje dhe veshje të kokës.  

28  Aparate të shesheve të panaireve dhe lojërave; artikuj dhe pajisje sportive; lodra, lojëra 

dhe gjësende për lojë.  

35  Shërbime reklamimi, marketingu dhe promocioni.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1507 

(220) 25/10/2021 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) E kaltër, e kuqe, e verdhë, vjollce, 

portokalli, dhe e gjelbërt 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje; mbathje; veshje të kokës; pjesë të veshjeve, mbathje dhe veshje të kokës.  

28  Aparate të shesheve të panaireve dhe lojërave; artikuj dhe pajisje sportive; lodra, lojëra 

dhe gjësende për lojë.  

35  Shërbime reklamimi, marketingu dhe promocioni.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1509 

(220) 26/10/2021 

(300) 40-2021-0086257  26/04/2021  KP 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea, KP 

(540)  Z Fold 
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(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 9  Ekranet me diodë që lëshojnë dritë (LED); Kufje të realitetit virtual; USB flash; 

Kartelat e memorjes flash; Shpërndarësit e rrjetit për internet; Brava dixhitale të dyerve; 

Panele ekrani të sinjalistikës dixhitale; Karikues baterish për smartfonë; Karikues baterish 

për orë inteligjente; Karikues baterish për kompjuterë tabletë; Gjysëm përçues; Aparatet e 

telekomunikacionit në formën e bizhuterive; Videoprojektorë; dekodera; Disqe në gjendje 

të ngurtë; Unaza inteligjente; Gjerdan intelegjent; Rrathë inteligjentë; Orë inteligjente; 

Telefonat inteligjentë; Mbulesa mbrojtëse për telefonat inteligjentë; Stilolapsa elektronik 

për telefonat inteligjentë; Altoparlantët audio; Pajisje kompjuterike e cila mbahet në trup; 

sytha veshësh; Sensorë elektrikë; Gjurmuesit e aktivitetit të pajisjeve komjuterike të cilat 

mbahen në trup; Bateritë e rikarikueshme; Kamera; Monitor kompjuterik; Softuer 

kompjuterik; Kompjuterë; Kompjuter tablet; Mbulesa mbrojtëse për kompjuterët tablet; 

Stilolapsa elektronikë për kompjuterë tablet; Televizionet; kufje; Kompjuter i dizajnuar të 

bartet lehtë prej një vendi në tjetrin, desktop kompjuter; Telefonat celularë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1510 

(220) 26/10/2021 

(731) MED-ART SAGLIK HIZMETLERI 

VE KUYUMCULUK SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI 

MOLLAFENARI MAH. TÜRBEDAR SK. 

NO:9 KAT:3 FATIH / ISTANBUL, TR 

(591) Zezë, bardhë, kuqe 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Metale të çmuara dhe legura(aliazhe) të tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm   

 të çmuar; instrumente orësh dhe kronometrike; Stoli, duke përfshirë   imitimin e stolive; 

Unaza çelsash, zingjirë çelsash dhe sharme tjera për to;  Varëse për stoli; Komponente per 

stoli, orë dhe orëmates,     

35  Reklamimi; menaxhimin, organizimin dhe administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; 

Ofrimin, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash, duke përjashtuar 

transportin e tyre, duke u mundësuar klientëve t'i shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra; 

Shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

nëpërmjet makinave shitëse, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike,     
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(210) KS/M/ 2021/1511 

(220) 26/10/2021 

(731) N.P.T. “ FAMILY AGUSHOLLI “ 

Rr. Beteja e Koshares Pejë, KS 

(591) ngjyra e kuqe, ngjyra e verdhë dhe 

ngjyra e bardhë 

(740)  Labinot Agusholli Rr. Beteja e 

Koshares Pejë, Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Bonbon të bëra me sheqer; Sheqerka; Çokolata;Mus 

(çokolatë);Pudinga;Pica;Pallaqinka;Ëmbëlsira me bajame;Brum për 

torte;Akull;Biskota;Jogurt I ngrirë;Mjaltë;Krem sheqeri;Brumë;Çaj;Çaj I ftohtë;Akuj të 

ngrënshëm;Ëmbëlsira të vogla;Ushqim me bazë tërshër;Fill I vezëve të rrahura;Ëmbëlsira 

prej kikirikut;Aroma çokolate;Biskota picante;Biskota të njelmëta;Ëmbëlsira, biskota, kejka 

nga djathi (cheesecake) dhe ëmbëlsira të pjekura;Torta me krem vanillje dhe çokolate;Torte 

të mbushura me zhele frutash  

33  Pije jo-alkoolike të gazuara, pije jo-alkoolike jo të gazuara,   

43  Sherbime restorantesh, posaqerisht sigurimi ëmbëlsirave, ushqime tjera dhe pije për 

konsum brenda objektit apo bartje me veti (take away); sherbime restorantesh për të cilat 

ofrojnë ushqime edhe nëpër shtëpija.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1512 

(220) 26/10/2021 

(731) N.P.T. “ FAMILY AGUSHOLLI “ 

Rr. Beteja e Koshares Pejë, KS 

(591) ngjyra e kuqe, ngjyra e kuqe e errët 

dhe ngjyra e bardhë 

(740)  Labinot Agusholli Rr. Beteja e 

Koshares Pejë, Republika e Kosoves  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Bonbon të bëra me sheqer; Sheqerka; Çokolata; Mus (çokolatë); Pudinga; Pica; 

Pallaqinka; Ëmbëlsira me bajame; Brum për torte; Akull; Biskota; Jogurt I ngrirë; Mjaltë; 

Krem sheqeri; Brumë; Çaj; Çaj I ftohtë; Akuj të ngrënshëm; Ëmbëlsira të vogla; Ushqim 

me bazë tërshër; Fill I vezëve të rrahura; Ëmbëlsira prej kikirikut; Aroma çokolate; Biskota 

picante; Biskota të njelmëta;  Ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi (cheesecake) dhe 

ëmbëlsira të pjekura; Torta me krem vanillje dhe çokolate; Torte të mbushura me zhele 

frutash;   

33   Pije jo-alkoolike të gazuara, pije jo-alkoolike jo të gazuara,   

43  Sherbime restorantesh, posaqerisht sigurimi ëmbëlsirave, ushqime tjera dhe pije për 

konsum brenda objektit apo bartje me veti (take away); sherbime restorantesh për të cilat 

ofrojnë ushqime edhe nëpër shtëpija.  
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(210) KS/M/ 2021/1513 

(220) 26/10/2021 

(731) ESSE DOOEL Ul . Kacanicki Pat Br. 

168 Ind.zona-Vizbegovo Skopje - Butel 

R. Severna Makedonija, MK 

(591)  Verdhe, zeze, bardhe, kuqe, gjelber, 

portokall 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  pije frutash dhe lëng frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1514 

(220) 26/10/2021 

(731) ESSE DOOEL Ul . Kacanicki Pat Br. 

168 Ind.zona-Vizbegovo Skopje - Butel 

R. Severna Makedonija, MK 

(591) Verdhe, zeze, bardhe, kuqe, gjelber, 

portokall 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  pije frutash dhe lëng frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1515 

(220) 26/10/2021 

(731) ESSE DOOEL Ul . Kacanicki Pat Br. 

168 Ind.zona-Vizbegovo Skopje - Butel 

R. Severna Makedonija, MK 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 

(540)   
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(511) 32  pije frutash dhe lëng frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1516 

(220) 26/10/2021 

(731) ESSE DOOEL Ul . Kacanicki Pat Br. 

168 Ind.zona-Vizbegovo Skopje - Butel 

R. Severna Makedonija, MK 

(591) kuqe, gjelber 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  pije frutash dhe lëng frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1517 

(220) 26/10/2021 

(731) ESSE DOOEL Ul . Kacanicki Pat Br. 

168 Ind.zona-Vizbegovo Skopje - Butel 

R. Severna Makedonija, MK 

(591) Verdhe, zeze, bardhe, kuqe, gjelber, 

portokall 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   
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(511) 32  pije frutash dhe lëng frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1518 

(220) 26/10/2021 

(731) ESSE DOOEL Ul . Kacanicki Pat Br. 

168 Ind.zona-Vizbegovo Skopje - Butel 

R. Severna Makedonija, MK 

(591) Verdhe, zeze, bardhe, kuqe, gjelber, 

portokall 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  pije frutash dhe lëng frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1519 

(220) 26/10/2021 

(731) ESSE DOOEL Ul . Kacanicki Pat Br. 

168 Ind.zona-Vizbegovo Skopje - Butel 

R. Severna Makedonija, MK 

(591) Verdhe, zeze, bardhe, kuqe, gjelber, 

portokall 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   
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(511) 32  pije frutash dhe lëng frutash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1520 

(220) 26/10/2021 

(731) ESSE DOOEL Ul . Kacanicki Pat Br. 

168 Ind.zona-Vizbegovo Skopje - Butel 

R. Severna Makedonija, MK 

(591) Verdhe, zeze, bardhe, kuqe, gjelber, 

portokall 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  pije frutash dhe lëng frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1521 

(220) 26/10/2021 

(731) ESSE DOOEL Ul . Kacanicki Pat Br. 

168 Ind.zona-Vizbegovo Skopje - Butel 

R. Severna Makedonija, MK 

(591) Verdhe, zeze, bardhe, kuqe, gjelber, 

portokall 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   
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(511) 32  pije frutash dhe lëng frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1522 

(220) 27/10/2021 

(731) YILDIZ HOLDİNG A.Ş. 

Kısıklı Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak 

No:6/1 Üsküdar, Istanbul, TURKEY, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

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

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira, çokollata, biskota, kriker, vafera, kejka (ëmbëlsira).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1524 

(220) 27/10/2021 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  COLUMVI 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim në onkologji  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1526 

(220) 27/10/2021 

(731) Solid sh.p.k Zona Industriale, Shirokë 

p.n, Suharekë, KS 

(540)   
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(591) E bardhë, e zezë 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

     

 

(511) 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 pa përpunuara fibroze të tekstilit, rrjeta për peshkim, rrjeta për ngritje dhe 

zbritje, çadra për mbrojtje nga dielli, tenda për plazhë në formë guace, rrjeta varëse për t’u 

shtrirë, thasë, thasë transportues, material për mbështjellje dhe mbushje, pambuk për 

mbushje, pambuk për mbushje dhe shtresa për mobilje.  

23  Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit  

25  Rrobat, këpucët, kapelat, çizme gome për shi, veshje, mbathje, doreza, mbules për kokë, 

rripa, të gjitha produktet e cekura më pare posaçërisht për lëminë sportive, çizme për 

motociklista, veshje e qëndrueshme ndaj shiut, posaçërisht kombinizon shiu për 

motociklista, veshje për motociklist, mbathje dhe mbulesa për kokë për peshkatarë, veshje 

për plazhë, papuçe për banjo, shapka japoneze (havaianas), shtresa (për mbathje), mbulesa 

kundër rrëshqitjes për këpuca, çorapa deri në gju, shtresa ngrohëse, veshje, veshje për kokë, 

maska për gjumë, rripa për monedha, ngrohëset e duarve, dorashka [veshje], ngrohje të 

qafës, maska, mbrojtëset e belit dhe shtrengues te veshkave [pjesët e veshjeve], çanta 

mbathje skijatoresh.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1527 

(220) 27/10/2021 

(731) Solid sh.p.k Zona Industriale, Shirokë 

p.n, Suharekë, KS 

(591) Ngjyrë kafe dhe ngjyrë e zezë 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners 

Rruga “Fehmi Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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 pa përpunuara fibroze të tekstilit, rrjeta për peshkim, rrjeta për ngritje dhe 

zbritje, çadra për mbrojtje nga dielli, tenda për plazhë në formë guace, rrjeta varëse për t’u 

shtrirë, thasë, thasë transportues, material për mbështjellje dhe mbushje, pambuk për 

mbushje, pambuk për mbushje dhe shtresa për mobilje.  

23  Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit  

25  Rrobat, këpucët, kapelat, çizme gome për shi, veshje, mbathje, doreza, mbules për kokë, 

rripa, të gjitha produktet e cekura më pare posaçërisht për lëminë sportive, çizme për 
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motociklista, veshje e qëndrueshme ndaj shiut, posaçërisht kombinizon shiu për 

motociklista, veshje për motociklist, mbathje dhe mbulesa për kokë për peshkatarë, veshje 

për plazhë, papuçe për banjo, shapka japoneze (havaianas), shtresa (për mbathje), mbulesa 

kundër rrëshqitjes për këpuca, çorapa deri në gju, shtresa ngrohëse, veshje, veshje për kokë, 

maska për gjumë, rripa për monedha, ngrohëset e duarve, dorashka [veshje], ngrohje të 

qafës, maska, mbrojtëset e belit dhe shtrengues te veshkave [pjesët e veshjeve], çanta 

mbathje skijatoresh.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1528 

(220) 27/10/2021 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) E bardhë, e kaltër, e kuqe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ujërat; pije joalkoolike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1529 

(220) 27/10/2021 

(731) Selena Marketing International SP. z 

o.o ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, 

PL 

(591) Blu e errët, e kuqe dhe e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Rrëshira akrilike; Silikone; Ngjitës poliuretani; Ngjitës për përdorim në industrinë 

e ndërtimit; Ngjitës industrialë për përdorim në veshje dhe vulosje (veshje e 

papërshkueshme); Komponimet kimike vulosëse; Ngjitës për qëllime ndërtimi; Ngjitës për 

hidroizolim; Ngjitës për rifinitura (finalizim) dhe astar; Izlolante kimik; Ngjitës; Mbushës 

ngjitës për mbushjen e sipërfaqeve; Ngjitës me ngjitje të shpejtë për përdorim industrial.  

17  Izolantë ngjitës për nyje; Rrëshira gjysmë të përpunuara; Stuko silikoni; Izolantë ngjitës 

gome silikoni; Izolantë ngjitës poliuretani; Komponime vulosëse ngjitëse; Izolantë ngjitës 

dhe komponime vulosëse viskoze; Shkumë poliuretani [gjysmë e përpunuar]; Shkumë 

poliuretani për qëllime izolimi; Shkumë izolimi për përdorim në ndërtesa; Izolantë ngjitës 

për përdorim në ndërtesa; Veshje industriale për qëllime të izolimit të ndërtesave; Materiale 

izolantë-ngjitëse për dritare dhe dyer; Komponimet vulosëse; Izolantë-ngjitësa; Ngjitësa per 

izolim; Komponimet izolantë ngjitëse; Materiale për izolim-puthitjen e dritareve dhe 

dyerve; Materialet mbushëse; Materiale mbyllës-vulosëse dhe izoluese; Hidroizolim; 
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Shirita mbyllës-izolues; Komponimet vulosëse jo metalike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1530 

(220) 27/10/2021 

(731) Merck Sharp & Dohme B.V. 

Waarderweg 39 Haarlem, 2031 BN 

Netherlands, NL 

(591) portokalli, e bardhë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve 

infektive; anti-infektivët; antiviralët  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1531 

(220) 27/10/2021 

(731) Novartis AG 4002 Basel, Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1532 

(220) 27/10/2021 

(731) EDMOND PHARMA SRL 

Via S.S. dei Giovi 131 20037 PADERNO 

DUGNANO (MI), IT 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  ERDOTIN 
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(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1533 

(220) 27/10/2021 

(731) Novartis AG 4002 Basel, Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  TUGALTO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1534 

(220) 28/10/2021 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) 

One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

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

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)  ADPARPGA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane për prevenim dhe tretman të sëmundjeve virale, 

sëmundjeve auto-imune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare dhe të mushkërive, 

sëmundjeve të sistemit nervor qendror, sëmundjeve të sistemit nervor periferik, dhimbjeve, 

sëmunjdeve dermatologjike, sëmunjdve gastrointetstinale, sëmundjeve të cilat lidhen me 

sëmundjet infektive, sëmundjeve metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të 

frymëmarrjes, ulcerëve të gishtrinjve (digital ulcers) dhe sëmunjdeve cerebrovaskulare; 

vaksina; anksiolitikë; barëra (ilaçe) antialergjike; barëra (ilaçe) anti-infektktive; asnjëri nga 

të cekurit e më sipërm nuk është preparat farmaceutik oftalmologjik.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1536 

(220) 28/10/2021 

(731) United Biscuits (UK) Limited 

Building 3, Chiswick Park, 566 Chiswick 

High Road, Chiswick, London, W4 5YA, 

UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 30  Bukë, biskota, biskota të mbuluara me çokollatë, ëmbëlsira, pasta dhe bukë të 

shkurtra; çokollata, çokollata dhe ëmbëlsira; preparate të bëra nga mielli i patates/misrit dhe 

nga drithërat; ushqime/grimtësira.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1537 

(220) 28/10/2021 

(731) United Biscuits (UK) Limited 

Building 3, Chiswick Park, 566 Chiswick 

High Road, Chiswick, London, W4 5YA, 

UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  McVITIE’S BLISS 

 

 
     

 

(511) 30  Bukë, biskota, biskota të mbuluara me çokollatë, ëmbëlsira, pasta dhe bukë të 

shkurtra; çokollata, çokollata dhe ëmbëlsira; preparate të bëra nga mielli i patates/misrit dhe 

nga drithërat; ushqime/grimtësira.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1538 

(220) 28/10/2021 

(300) 763755  12/05/2021  CH 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland, CH 

(740)   SDP Kosovo LLC  Nora Makolli 

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

Kosove 
 

(540)  LUNSUMIO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1539 

(220) 28/10/2021 

(731) KONTABILITETI – AB SHPK 

Rruga Isa Olluri, Lipjan, Kosovë, KS 

(591) E kaltërt e mbylltë dhe e verdhë 

 
 

(540)   
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(511) 35  Reklamim; menaxhimin, organizimin dhe administrimin e biznesit; funksionet e 

zyrës. 

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe kërkimi dhe dizajni në lidhje me to; 

shërbimet e analizave industriale, kërkimit industrial dhe dizajnit industrial; shërbimet e 

kontrollit të cilësisë dhe vërtetimit; projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1540 

(220) 28/10/2021 

(731) Novartis AG 4002 Basel, Switzerland, 

CH 

(591) E kuqe koral, bruz e errët, bruz 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1541 

(220) 28/10/2021 

(731) Rubicon SH.A. Njësia Administrative 

nr.9, Rruga Asim Vokshi, Ndërtesa 15, 

Hyrja 25, Apartamenti 7, 1016, Tiranë ,  

Republika e Shqiperise, AL 

(526)  

(540)  Pago 
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(740)  Ardian Rexha, Avokat Deloitte 

Kosova SH.P.K. Rr. Lidhja e Pejës Nr. 117, 

10000, Prishtine, Republika e Kosoves  
 

(511) 36  Shërbime të transferimit të parave elektronike; Përpunim i pagesës; Shërbimet me 

kartë pagese; Shërbime të pagesave elektronike; Shërbimet e administrimit të pagesave; 

Shërbime të përpunimit të pagesave; Shërbimet e pagesës së faturave; Shërbimet e 

pagesave financiare; Shërbime të pagesave në distancë; Shërbime pagese pa kontakt; 

Grumbullimi i pagesave; Pagesa e automatizuar e llogarive; Shërbimet e kartave të 

transaksioneve të pagesave; Shërbime të pagesave të tregtisë elektronike; Përpunimi i 

pagesës me kartë krediti; Shërbimet e pagesës së portofolit elektronik; Shërbime të 

përpunimit të pagesave të taksave; Shërbime financiare të parapagimit; Kryerja e 

transaksioneve të pagesave pa para në dorë; Shërbime pagese me kartë krediti; Shërbime 

pagese me kartë debiti; Pranimi i pagesave të faturave; Përpunimi i pagesave elektronike; 

Përpunimi elektronik i pagesave; Shërbime të portofolit elektronik (shërbime pagese); 

Lëshimi i kartave dhuratë të pagesave; Lëshimi i kuponëve të dhuratave të pagesave; 

Përpunimi i pagesave për bankat; Përpunimi i pagesave të kartave të kreditit; Përpunimi i 

pagesave me kartë debiti; Përpunimi i pagesave të çeqeve elektronikë; Rregullimi i pagesës 

së detyrimeve doganore; Shërbime me kartë krediti dhe kartë të pagesës; Përpunimi i 

pagesave për shoqëritë e ndërtimit; Përpunimi i pagesave të bëra nga kartat e tarifave; 

Agjenci për grumbullimin e pagesave të shërbimeve të gazit; Pagesë dhe marrja e parave si 

agjentë; Shërbimet e pagesave të faturave që sigurohen përmes një faqe në internet; 

Shërbime kredie për pagimin e primeve të sigurimit; Shërbimet e pagesave të ofruara 

nëpërmjet aparateve dhe pajisjeve telekomunikuese pa tel; Konsulencë financiare në lidhje 

me ekzekutimin e transaksioneve të pagesave pa para; Shërbime të kartës bankare, kartës së 

kreditit, kartës së debitit dhe kartës së pagesës elektronike; Lëshimi i kartave elektronike të 

pagesave në lidhje me skemat e bonuseve dhe shpërblimeve; Shërbime bankare në lidhje 

me pranimin e pagesave me këste me interval fiks; Përpunimi i pagesave për blerjen e 

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

opsioneve të shumta të pagesës me anë të terminaleve elektronikë të drejtuar nga klientë të 

disponueshëm në dyqane me pakicë;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1542 

(220) 29/10/2021 

(731) Pharma Wernigerode GmbH 

Dornbergsweg 35 38855 Wernigerode, 

Germany, DE 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  Imidin 

 

 
     

 

(511) 5  Barnat; Farmaceutikë dhe preparate mjekësore (përveç preparateve dermatologjike 

dhe kozmetike), në veçanti pika për hundë dhe sprej për zvogëlimin e kongjestionit, 

lagështimin, pastrimin, shpëlarjen dhe kujdesin për mukozën e hundës, zgavrën e hundës 

dhe sinuset për trajtimin e ftohjes dhe alergjive; Kimikatet për qëllime mjekësore dhe 

higjienike.  
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(210) KS/M/ 2021/1543 

(220) 29/10/2021 

(731) Eco Higjiena sh.p.k 

Rr.”Fehmi Agani”, nr.17, Gjilan, KS 

(591) Ngjyrë e bardhë, gjelbër dhe gjelbër 

qeltë 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat  

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Aktivitetet e përgjithshme të administratës publike, funksione zyre, reklamime.  

37  Rikuperimi i materialeve të klasifikuara, riparime; shërbime instalimi (lubrifikimi i 

automjeteve motorike, furnizimi i automjeteve rrugore, ajrore dhe ujore me lëndë djegëse 

dhe lubrifikantë, riparimet dhe mirëmbajtja e automjeteve rrugore, riparimet dhe 

mirëmbajtja dhe pastrimi i makinave, rezervuarëve dhe pajisjeve.  

40  Trajtimi i materialeve (pastrimi i ujit, pastrimi i derivateve të naftës, përpunimi i naftës, 

përpunimi i mbetjeve, rafinimi, riciklimi i mbeturinave dhe mbeturinave, djegia e mbetjeve 

dhe mbeturinave, shkatërrimi i mbetjeve dhe mbeturinave).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1544 

(220) 29/10/2021 

(731) Elfa International AB 

Lilla Nygatan 7, 211 38 Malmö, SE 

(591) E kuqe, e zezë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Materiale ndërtimi metalike; sende të vogla të pajisjeve prej metali; pjesë përbërëse 

metalike për ndërtesa dhe mobilje; pulla prej metali; grepa rrobash prej metali; shina prej 

metali; korniza dyersh dhe panele dyersh prej metali; dyer rrëshqitëse prej metali; korniza 

metalike për dyer rrëshqitëse; rrota mobiljesh prej metali; tela metalikë, rrjetë teli metalike, 

binarë hekuri, kllapa, etalonë të standartizuar, sirtarë, kuti, kosha, grepa, të gjitha prej 

metali, që përbëjnë komponentë në pajisje për depozitim dhe magazinim.  

19  Materiale ndërtimi (jo metalike); dyer, panele dyersh dhe korniza dyersh, jo prej metali; 

korniza, jo prej metali; panele druri; dru fuçie; dyer të palosshme (jo prej metali); dyer 

rrëshqitëse (jo prej metali).  

20  Mobilje; pasqyra; dyer për mobilje; dollapë; varëse rrobash; rafte mobiljesh; 

skaje/qoshe plastike për mobilje; grepa/mbajtëse rrobash, jo prej metali; kuti prej druri dhe 

plastike; rrota mobiljesh, jo prej metali; ndarje mobiljesh prej druri; pjesë mobiljesh, jo prej 

metali; bufe (dollap gotash); garderoba; garderobë me dyer rrëshqitëse; pajisje të 
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brendshme; rafte; shporta, jo prej metali; tabaka, jo prej metali; mbajtëse për raftet; pjesë 

për raftet; dyer rrëshqitëse për dollapët dhe bufe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1545 

(220) 29/10/2021 

(731) BIOMED GMBH Rupert-Mayer-Str. 

44, 81379 München Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  BioMD 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për zbardhjen e lëkurës [kozmetike]; Maska për lëkurën [kozmetikë]; 

Vajra kozmetikë për epidermë; Serume për qëllime kozmetike; Locion për lëkurën; Maska 

bukurie; Pastrues të lëkurës [kozmetikë]; Skrabe për eksfolim për qëllime kozmetike; 

Preparate kozmetike për qerpikët; Kozmetikë për vetullat; Preparate për depilim; Krem për 

zbardhjen e lëkurës; Grim; Pajisje tualeti; Deodorantë roll-on [tualetë]; Preparate jo 

medicinale për kujdesin ndaj buzëve; Preparate për kujdesin ndaj diellit; Krem balsam për 

njollat; Hidratues kundër plakjes; Serum kundër plakjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1547 

(220) 29/10/2021 

(731) FMC Agricultural Solutions A/S 

Thyborønvej 78 Harboøre, Ronland, 7673 

Denmark, DK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  FOXTROT 

 

 
     

 

(511) 5  Pesticide; herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1548 

(220) 01/11/2021 

(731) ASP Global Manufacturing GmbH  

Im Majorenacker, 10 Schaffhausen, 8207, 

CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate që përdoren për sterlizim dhe testim për sterilizim; indikatorë biologjik 
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për monitorimin e procesit të sterilizimit përpos për qëllime mjekësore apo veterinare; 

reagjensë për testimin e sterilitetit të pajisjeve mjekësore; reagjensë për testimin e sterilitetit 

të farmaceutikëve dhe solucioneve që injektohen.”  

5  Dezinfektues; dezinfektues për qëllime sanitare; preparate për sterilizim  

9  Aparate elektronike për testimin e sterilitetit të pajisjeve mjekësore; aparate elektronike 

për testimin e sterilitetit të farmaceutikëve dhe solucioneve të injektueshme; sterilizues 

avulli për përdorim në laboratore.”  

10  Tabakë të sterilizimit për instrumente mjekësore; njësi sterilizimi për qëllime 

mjekësore.  

11  Sterilizues, jo për qëllime mjekësore; pajisje, aparate dhe furnizime tjera sterilizuese.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1549 

(220) 01/11/2021 

(731) ASP Global Manufacturing GmbH  

Im Majorenacker, 10 Schaffhausen, 8207, 

CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate që përdoren për sterlizim dhe testim për sterilizim; indikatorë biologjik 

për monitorimin e procesit të sterilizimit përpos për qëllime mjekësore apo veterinare; 

reagjensë për testimin e sterilitetit të pajisjeve mjekësore; reagjensë për testimin e sterilitetit 

të farmaceutikëve dhe solucioneve që injektohen  

5  Dezinfektues; dezinfektues për qëllime sanitare; preparate për sterilizim.”  

9  Aparate elektronike për testimin e sterilitetit të pajisjeve mjekësore; aparate elektronike 

për testimin e sterilitetit të farmaceutikëve dhe solucioneve të injektueshme; sterilizues 

avulli për përdorim në laboratore  

10  Tabakë të sterilizimit për instrumente mjekësore; njësi sterilizimi për qëllime mjekësore  

11  Sterilizues, jo për qëllime mjekësore; pajisje, aparate dhe furnizime tjera sterilizuese.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1553 

(220) 02/11/2021 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  KUDOCETRO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2021/1554 

(220) 02/11/2021 

(731) KAJMAK SH.P.K. LUBISHTE P.N. 

PRZREN, KOSOVE, KS 

(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren 

 
 

(540)  KAJMAK 

 

 
     

 

(511) 29  qumështi dhe produktet e qumështit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1555 

(220) 02/11/2021 

(731) DESTAN HADJIJA SKOPJE BUTEL 

UL. HO SHI MIN BR. 403B 

R. SEVERNA MAKEDONIJA, MK 

(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

35  Reklamimi; reklamimi përmes rrjeteve sociale; reklamimi në internet; reklamat 

televizive; reklama në radio; çdo lloj reklame që nuk mbulohet nga shërbimet e mësipërme, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi;   

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; shërbimet e restorantit, akomodimi i 

përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1556 

(220) 02/11/2021 

(300) 90689344  04/05/2021  US 

(731) Gilbarco Inc.  7300 West Friendly 

Avenue Greensboro North Carolina 27410, 

US 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni celular për gjetjen e stacioneve 

të karikimit të automjeteve elektrike, kontrollimin e disponueshmërisë në kohë reale të 

stacioneve të karikimit të automjeteve elektrike, marrjen e udhëzimeve të lundrimit në 

stacionet e karikimit, pagimin dhe fillimin e një sesioni të karikimit, rishikimin e një seance 

të karikimit të automjeteve elektrike në të vërtetë kohën, kontaktimin e shërbimit të klientit 

dhe regjistrimin, rishikimin e informacionit dhe të dhënave nga dhe menaxhimin e një 
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llogarie të tarifimit të automjetit elektrik për ngarkuesit e automjeteve elektrike. 

Aplikacione softuerike kompjuterike, të shkarkueshme; Softuer kompjuterik, i regjistruar  

37  Shërbimet e instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të aparateve të karikimit të 

automjeteve elektrike dhe infrastrukturës së karikimit; Shërbimet mbështetëse të qendrës së 

thirrjeve në natyrën e këshillave teknike në lidhje me mirëmbajtjen dhe riparimin e 

aparateve të karikimit të automjeteve elektrike dhe infrastrukturës së karikimit; Shërbimet 

mbështetëse të qendrës së thirrjeve në natyrën e ofrimit të informacionit dhe këshillave 

teknike në lidhje me karikimin e automjeteve elektrike  

42  Softueri si shërbim (SAAS) shërbime që përmbajnë softuer për menaxhimin e aparateve 

të karikimit të automjeteve elektrike dhe infrastrukturës së karikimit; Softueri si shërbim 

(SAAS) shërbime që paraqesin softuer për përdorim me aparatet e karikimit të automjeteve 

elektrike dhe infrastrukturën e karikimit, konkretisht, për diagnostikimin në distancë, 

menaxhimin e energjisë, planifikimin e pajisjeve, përpunimin e pagesave për seancat e 

karikimit të automjeteve dhe për mbledhjen dhe raportimin e të dhënave të përdorimit dhe 

përdorimit; Monitorimi në distancë i funksionimit dhe përdorimit të aparateve të karikimit 

të automjeteve elektrike dhe infrastrukturës së karikimit; Shërbimet mbështetëse të qendrës 

së thirrjeve në natyrën e mbështetjes teknike, përkatësisht, diagnostikimi i problemeve me 

aparatet e karikimit të automjeteve elektrike dhe infrastrukturën e karikimit; Shërbimet 

mbështetëse të qendrës së thirrjeve në natyrën e zgjidhjes së problemeve të problemeve të 

softuerit kompjuterik që kanë të bëjnë me softuerin në lidhje me karikimin e automjeteve 

elektrike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1557 

(220) 02/11/2021 

(300) 90689326  04/05/2021  US 

(731) Gilbarco Inc. 7300 West Friendly 

Avenue Greensboro North Carolina 27410, 

US 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)  EVERSE 

 

 
     

 

(511) 37  Shërbimet e instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të aparateve të karikimit të 

automjeteve elektrike dhe infrastrukturës së karikimit; Shërbimet mbështetëse të qendrës së 

thirrjeve në natyrën e këshillave teknike në lidhje me mirëmbajtjen dhe riparimin e 

aparateve të karikimit të automjeteve elektrike dhe infrastrukturës së karikimit; Shërbimet 

mbështetëse të qendrës së thirrjeve në natyrën e ofrimit të informacionit dhe këshillave 

teknike në lidhje me karikimin e automjeteve elektrike  

42  : Softueri si shërbim (SAAS) shërbime që përmbajnë softuer për menaxhimin e 

aparateve të karikimit të automjeteve elektrike dhe infrastrukturës së karikimit; Softueri si 

shërbim (SAAS) shërbime që paraqesin softuer për përdorim me aparatet e karikimit të 

automjeteve elektrike dhe infrastrukturën e karikimit, konkretisht, për diagnostikimin në 

distancë, menaxhimin e energjisë, planifikimin e pajisjeve, përpunimin e pagesave për 

seancat e karikimit të automjeteve dhe për mbledhjen dhe raportimin e të dhënave të 

përdorimit dhe përdorimit; Monitorimi në distancë i funksionimit dhe përdorimit të 

aparateve të karikimit të automjeteve elektrike dhe infrastrukturës së karikimit; Shërbimet 



Buletini Zyrtar Nr. 103 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

271 

 

mbështetëse të qendrës së thirrjeve në natyrën e mbështetjes teknike, përkatësisht, 

diagnostikimi i problemeve me aparatet e karikimit të automjeteve elektrike dhe 

infrastrukturën e karikimit; Shërbimet mbështetëse të qendrës së thirrjeve në natyrën e 

zgjidhjes së problemeve të problemeve të softuerit kompjuterik që kanë të bëjnë me 

softuerin në lidhje me karikimin e automjeteve elektrike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1558 

(220) 02/11/2021 

(731) FASHION COMPANY D.O.O.  

Bulevar Mihajla Pupina 115B 11070 

Beograd, RS 

(591) e zezë dhe e kuqe 

(740)  Florin Lata Avokat Florin Lata 

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër; karton; produkte printimi (materiale të shtypura); publikime; materiale 

libërlidhjeje; fotografi; artikuj shkrimi; materialet e artistëve.  

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shitje me 

pakicë e produkteve të mëposhtme, konkretisht sapunë, produkte parfumerie, kozmetikë, 

kremra flokësh, dentifris, bizhuteri, orë dhe instrumente kronometrike, objekte prej lëkure 

dhe imitime lëkure, çanta udhëtimi, çadra, çadra dielli, veshje, këpucë dhe kapelë.  

41  Edukimi dhe udhëzimi; shërbime argëtimi; aktivitete kulturore; organizimi dhe mbajtja 

e kongreseve, konferencave, simpoziumeve, konventave, seminareve, kurseve të trajnimit, 

ngjarjeve edukative, punëtorive; organizimi dhe mbajtja e ekspozitave për qëllime 

argëtuese, kulturore ose arsimore; publikimi i librave të shtypur dhe elektronikë, revistave, 

revistave periodike dhe literaturës udhëzuese; shërbime botuese. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1559 

(220) 02/11/2021 

(731) Alltech Coppens B.V. 

Dwarsdijk 4, NL-5705 DM Helmond, 

Netherlands, ZB 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  COPPENS 

 

 
     

 

(511) 1  Aditivë për përdorim në prodhimin e ushqimit të kafshëve, ushqime shtazore, 

ushqimi i akuakulturës, ushqim peshku, dhe/ose Ushqim kafshesh shtëpiake; Aditivë 

ushqyes për përdorim në prodhimin e ushqimit të kafshëve, ushqime për kafshë, ushqim për 

akuakulturë, ushqim për peshkun dhe/ose ushqim për kafshët shtëpiake; Aditivë joushqyes 

për përdorim në prodhimin e ushqimit të kafshëve, gjërave ushqyese të kafshëve, ushqimit 
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të akuakulturës, ushqimit të peshkut dhe/ose ushqimit për kafshët shtëpiake; Aditivë jo-

mjekësorë për përdorim në prodhimin e ushqimit të kafshëve, ushqimeve të kafshëve, 

ushqimit të akuakulturës, ushqimit të peshkut dhe/ose ushqimit për kafshët shtëpiake; 

Enzimat për përdorim në prodhimin e ushqimit të kafshëve, ushqimeve për kafshë, ushqimit 

të akuakulturës, ushqimit të peshkut dhe/ose ushqimit për kafshët shtëpiake; Enzimat për të 

ndihmuar në tretje për përdorim në prodhimin e ushqimit të kafshëve, ushqimeve të 

kafshëve, ushqimit të akuakulturës, ushqimit të peshkut dhe/ose ushqimit për kafshët 

shtëpiake; Lidhës mykotoksina për përdorim në prodhimin e ushqimit të kafshëve, 

ushqimeve të kafshëve, ushqimit të akuakulturës, ushqimit të peshkut dhe/ose ushqimit për 

kafshët shtëpiake; Aditivët për ushqimin e kafshëve, konkretisht, lidhësit e mykotoksinës 

për përdorim në prodhimin e ushqimit të kafshëve, ushqimeve për kafshë, ushqimit të 

akuakulturës, ushqimit të peshkut dhe/ose ushqimit për kafshët shtëpiake; Shtesa për 

ushqimin e kafshëve për përdorim në prodhimin e ushqimit të kafshëve, ushqimeve të 

kafshëve, ushqimit të akuakulturës, ushqimit të peshkut dhe/ose ushqimit për kafshët 

shtëpiake  

5  Suplemente për ushqimin e kafshëve; Shtesa për ushqimin e kafshëve për përdorim në 

prodhimin e ushqimit të kafshëve dhe produkteve ushqimore për kafshë; Shtesa ushqimore 

për kafshët; Shtesa ushqimore për bagëtinë; Suplemente ushqimore për peshk; Shtesa 

ushqimore për kafshët shtëpiake; aditivë për ushqimin e kafshëve; Aditivë për ushqimin e 

kafshëve për përdorim si shtesa ushqimore; Aditivë për ushqimin e kafshëve për përdorim 

si shtesa dietike; Aditivë për ushqimin e kafshëve, përkatësisht acidifikues për përdorim në 

ushqimin e kafshëve si suplemente dietike; Aditivë jo mjekues për ushqimin e kafshëve për 

përdorim si suplemente ushqimore; Aditivë jo mjekues për përdorim si suplemente dietike; 

Aditivët për ushqimin e kafshëve, konkretisht, enzimat për përdorim në ushqimin e 

kafshëve, ushqimet e kafshëve, ushqimin e akuakulturës, ushqimin e peshkut dhe/ose 

ushqimin për kafshët për të ndihmuar në tretje; Suplemente ushqimore për kafshë; Shtesa 

dietike për kafshët; Shtesa dietike maja për ushqimin e kafshëve, ushqimet e kafshëve, 

ushqimin e akuakulturës, ushqimin e peshkut dhe/ose ushqimin për kafshët shtëpiake  

31  Ushqim për kafshët; Ushqimi i përzier i kafshëve; Ushqim për kafshët; Ushqim për 

kafshët, duke përfshirë peshqit, akuariumet dhe kafshët terraria; Ushqim për kafshët; 

Ushqimi i përzier i kafshëve; Ushqim për kafshët; Ushqim për kafshët, duke përfshirë 

peshqit, akuariumet dhe kafshët terraria; Ushqime për kafshët; Produkte ushqimore për 

kafshë; Ushqim për akuakulturë; Ushqimi i peshkut; Ushqim kafshesh; Maja për përdorim 

si ushqim për kafshët, ushqime për kafshë, ushqim për akuakulturë, ushqim peshku dhe/ose 

ushqim për kafshët shtëpiake; Maja për konsum të kafshëve; Ekstrakte maja për konsum 

kafshësh; Maja për përdorim në ushqimin e kafshëve, ushqimet e kafshëve, ushqimin e 

akuakulturës, ushqimin e peshkut dhe/ose ushqimin për kafshët shtëpiake; Ushqimi për 

kafshët, ushqimet e kafshëve, ushqimi i akuakulturës, ushqimi i peshkut dhe/ose ushqimi 

për kafshët shtëpiake që përmbajnë mikroorganizma natyralë; Ushqim për kafshët, ushqime 

për kafshët, ushqim për akuakulturën, ushqim për peshkun dhe/ose ushqim për kafshët që 

përmbajnë maja.  
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(210) KS/M/ 2021/1560 

(220) 02/11/2021 

(731) De Longhi Benelux S.A.   

49, boulevard du Prince Henri   

L-1724, LU 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  KENWOOD 

 

 
     

 

(511) 7  Makinat për përzierjen, brumosjen, pulpimin, bluarjen, grirjen, copëtimin, 

përzierjen dhe copëtimin e produkteve ushqimore: makina për qërimin e perimeve; makina 

larëse enësh, lavatriçe, tharëse, makina për ajrosjen të rrobave, makina rrotulluese për 

hekurosje; makineri për hedhjen e mbeturinave, kompaktore mbeturinash; makina për 

përgatitjen e përzierjes ose shpërndarjes së pijeve; makina për të bërë akullore ose sherbet; 

likuidizues; përpunues ushqimi; prerëse ushqimi, hapëse elektrike të kanaçeve, thika 

gdhendjeje, mprehëse thika/gërshërë; nxjerrës për lëngje; mulli kafeje; makina për 

pastrimin e ujit dhe ajrit, makinat për filtrimin e ujit dhe ajrit, fishekët e makinave filtruese; 

pjesë dhe pajisje të përfshira në klasën 7 për të gjitha mallrat e lartpërmendura.  

11  Instalime elektrike, aparate dhe pajisje për ndriçim, ngrohje, gatim, ftohje, tharje dhe 

ventilim; aparate dhe instalime për filtrimin dhe filtrimin e ujit; aparate dhe instalime për 

pastrimin e ujit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; filtra uji; kondicioner; aparate dhe 

instalime për filtrimin e ajrit; aparate dhe makina për pastrimin e ajrit; aparate jonizuese për 

trajtimin e ajrit; sobë (shporet) elektrike me presion; soba të ngadalta dhe tava për gatim; 

pjata të nxehta/sfera me gurë të nxehtë; pjata për tava; komplete tavash; ventilatorë 

nxjerrës; aparat lagështie, aparat elektrik per largimin e ujit nga ajri; Spa për këmbë dhe 

fytyrë; xhakuzi; pllaka (për fërgimin dhe përgatitjen e ushqimit)të shporetit elektrik; 

ngrohës ushqimesh; dollapë të nxehtë, furra; furra me mikrovalë; avulluese për rroba; presa 

për pantallona; çajbërës; tavë për oriz; aparate kafeje ekspreso dhe perkolatorë kafeje dhe 

makina filtri; tostera; tava elektrike, aparat elektrik për përgatitje petullash, hot-dog, 

sanduiç dhe vafle; fritezë; tharëse flokësh; aparate për ftohje të pijeve; aparat për vluarjen e 

ujit; tostera; aparate për zierjen e ushqimeve në avull; aparate për prodhimin e bukës; 

tengjere elektrike; aparat per përgatitjen e sanduiqëve; pjesë dhe pajisje të përfshira në 

klasë për të gjitha mallrat e lartpërmendura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1561 

(220) 02/11/2021 

(731) BNS GIDA VE TURİZM 

HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

Barbaros Mh. Evren Cd. Çim Sk. No:22  

Ataşehir İST. TURKEY, TR 

(591) E kuqe, e bardhë,                              

dhe e zezë 

 

(540)   
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(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

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

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(511) 43  Sherbime të ofrimi të pijeve dhe ushqimit.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1562 

(220) 02/11/2021 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Qendrim Imeri 

Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

(740)  Qendrim Imeri rr.Prizrenit, Ferizaj 
 

(540)  META 

 

 
     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi,tapioka, sagu, kikiriku, kafja artificial, mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret, mjalta, melasa;tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla salcat (mëlmesat) erëzat, akulli.  

32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1563 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  
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(210) KS/M/ 2021/1564 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1565 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  
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(210) KS/M/ 2021/1566 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1567 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  
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(210) KS/M/ 2021/1568 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C., KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1569 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   
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(210) KS/M/ 2021/1570 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1571 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   
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(210) KS/M/ 2021/1572 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1573 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   
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(210) KS/M/ 2021/1574 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C., KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1575 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   
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(210) KS/M/ 2021/1576 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C.  

Veleknicë, pn, Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1577 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  
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(210) KS/M/ 2021/1578 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1579 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1580 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)   
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1581 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  
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(210) KS/M/ 2021/1582 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1583 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  
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(210) KS/M/ 2021/1584 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1585 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  
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(210) KS/M/ 2021/1586 

(220) 03/11/2021 

(731) Floil L.L.C. Velekincë, pn, Gjilan, 

KOSOVË, KS 

(591) Portokalli, e kuqe, e bardhë dhe e zezë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, pijet 

izotonike, hipertonike dhe hipotonike; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije frutash dhe lëngje 

frutash; esenca dhe përgatitje të tjera për bërjen e pijeve si dhe tableta dhe pluhura 

shkumëzuese për përgatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike.  

35  Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë të ujërave minerale dhe të gazuar dhe pijeve 

të tjera jo alkoolike, pijeve dhe lëngjeve të frutave, shurupeve dhe preparateve të tjera për 

prodhimin e pijeve, ujit të pijshëm, ujit me aditivë (pije joalkoolike); reklamimi; shërbimet 

e marketingut, reklamat e biznesit; menaxhim biznesi; administrimin e biznesit.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1587 

(220) 03/11/2021 

(731) Floil L.L.C. Velekincë, pn, Gjilan, 

KOSOVË, KS 

(591) Portokalli, e kuqe, e bardhë dhe e zezë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, pijet 

izotonike, hipertonike dhe hipotonike; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije frutash dhe lëngje 

frutash; esenca dhe përgatitje të tjera për bërjen e pijeve si dhe tableta dhe pluhura 

shkumëzuese për përgatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike.  
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(210) KS/M/ 2021/1588 

(220) 03/11/2021 

(731) Floil L.L.C. Velekincë, pn, Gjilan, 

KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1589 

(220) 03/11/2021 

(731) Floil L.L.C. Velekincë, pn, Gjilan, 

KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1590 

(220) 03/11/2021 

(731) Floil L.L.C. Velekincë, pn, Gjilan, 

KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

(540)   
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5 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1591 

(220) 03/11/2021 

(731) Floil L.L.C. Velekincë, pn, Gjilan, 

KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1592 

(220) 03/11/2021 

(731) Floil L.L.C. Velekincë, pn, Gjilan, 

KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe uje 

mineral me gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për limonada, lëngje perimesh, 

nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me përmbajtje proteinash te gazuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1593 

(220) 03/11/2021  

(731) Floil L.L.C. Velekincë, pn, Gjilan, 

KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1594 

(220) 03/11/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(591) E kuqe, e bardhë dhe e kaltër 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.  

35  Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë të ujërave minerale dhe të gazuar dhe pijeve 

të tjera jo alkoolike, pijeve dhe lëngjeve të frutave, shurupeve dhe preparateve të tjera për 

prodhimin e pijeve, ujit të pijshëm, ujit me aditivë (pije joalkoolike); reklamimi; shërbimet 

e marketingut, reklamat e biznesit; menaxhim biznesi; administrimin e biznesit.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm.  
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(210) KS/M/ 2021/1595 

(220) 03/11/2021 

(731) Deckers Outdoor Corporation 

250 Coromar Drive, Goleta, California 

93117, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  HOKA 

 

 
     

 

(511) 25  Veshëmbathje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1596 

(220) 03/11/2021 

(731) ALDI GmbH & Co.KG 

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

Deutschland, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  ALDI 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet bujqësore, produktet e 

kopshtarisë, produktet pyjore, gjërave ushqimore, preparateve larje, preparateve për 

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

prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa reçetë mjeku, shtesave ushqimore suplementeve), 

fishekzjarreve, aparateve elektrike dhe takëmëve për ato, aparateve elektronike dhe e për 

ato, kompjuterëve dhe takëmeve për kompjuterë, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit 

kompjuterik, mjeteve për ndriçim, veglave, aparateve për kopshtari dhe takëmeve për ato, 

biçikletave dhe takëmeve për ato, takëmeve pë automobilë, orëve të murit, orëve të dorës 

dhe stolive, paisjeve për zyrre i rekuzitave për zyre, librave dhe mjeteve tjera të botuara, 

moboiljeve dhe artikujve të tjerë për arredim (rregullim) të brendshëm, mobiljeve për  

kopshte, takëmeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe takëmet për ato, prodhimeve për përdorim 

në amvisëri, mublesave për krevatë, përfshi jastët, mbulesave të shtratit,tekstil për përdorim 

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

sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/kohë të lirë, ushqimeve për kafshë, bimëve 

shëruese, prodhimeve nga duhani; Online të shitjes me pakicë në lidhje me produktet 

bujqësore, produktet e kopshtarisë, produktet pyjore, gjërave ushqimore, preparateve larje, 

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

kozmetikë, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa reçetë mjeku, shtesave ushqimore 

(suplementeve), fishekzjarreve, aparateve elektrike dhe takëmëve për ato, aparateve 

elektronike dhe e për ato, kompjuterëve dhe takëmeve për kompjuterë, kompakt disqeve, 

softuerit dhe harduerit kompjuterik, mjeteve për ndriçim, veglave, aparateve për kopshtari 

dhe takëmeve për ato, biçikletave dhe takëmeve për ato, takëmeve pë automobilë, orëve të 

murit, orëve të dorës dhe stolive, paisjeve për zyrre i rekuzitave për zyre, librave dhe 

mjeteve tjera të botuara, moboiljeve dhe artikujve të tjerë për arredim (rregullim) të 

brendshëm, mobiljeve për kopshte, takëmeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe takëmet për ato, 

prodhimeve për përdorim në amvisëri, mublesave për krevatë, përfshi jastët, mbulesave të 
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shtratit,tekstil për përdorim në amvisëri, veshjeve, mbulesave për kokë, këpucëve, 

prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/kohë të lirë, 

ushqimeve për kafshë, bimëve shëruese, prodhimeve nga duhani; shërbime të shitjes me 

shumicë të shitjes me pakicë në lidhje me produktet bujqësore, produktet e kopshtarisë, 

produktet pyjore, gjërave ushqimore, preparateve larje, preparateve për pastrim, 

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

sanitare, barnave që jepen pa reçetë mjeku, shtesave ushqimore (suplementeve), 

fishekzjarreve, aparateve elektrike dhe takëmëve për ato, aparateve elektronike dhe e për 

ato, kompjuterëve dhe takëmeve për kompjuterë, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit 

kompjuterik, mjeteve për ndriçim, veglave, aparateve për kopshtari dhe takëmeve për ato, 

biçikletave dhe takëmeve për ato, takëmeve pë automobilë, orëve të murit, orëve të dorës 

dhe stolive, paisjeve për zyrre i rekuzitave për zyre, librave dhe mjeteve tjera të botuara, 

moboiljeve dhe artikujve të tjerë për arredim (rregullim) të brendshëm, mobiljeve për 

kopshte, takëmeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe takëmet për ato, prodhimeve për përdorim 

në amvisëri, mublesave për krevatë, përfshi jastët, mbulesave të shtratit,tekstil për përdorim 

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

sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/kohë të lirë, ushqimeve për kafshë, bimëve 

shëruese, prodhimeve nga duhani; Shërbimet e menaxhimit të supermarketeve, shitoreve 

me pakicë dhe shtioreve me pakicë diskonteve (me zbritje); Shërbime të shpalljeve; 

shërbime të shpalljes nëpërmjet internetit, për palë të treta; Shërbime të ofrimit të 

informatave nëpërmjet internetit, gjegjësisht informatave për prodhimet për konsumatorët, 

informata për këshillimin e konsumatorëve dhe informatave shërbyese për konsumatorët; 

Shërbime të organizimit të transkaskioneve komerciale (tregtare) për palë të treta, poashtu 

nëpërmjet internetit; Shërbime prokurimi/kontraktim në fushën e telefonisë celulare për 

palë të treta; Shërbime të menaxhimit të punës; Shërbime të planifikimit organizativ dhe 

mbikqyrje të zhvillimit të biznesit; Rekrutim personeli; Shërbime të konsultave lidhur 

organizimin e punës; Shërbime të asistencës në menaxhimin komercial (tregtar) ose 

industrial; Ofrim i shërbimeve për palë të treta (blerje e mallit dhe shërbimeve për 

ndërmjarje të tjera). 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1597 

(220) 04/11/2021 

(731) HANKOOK & COMPANY CO., 

LTD. 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea, KR 

(591) E zezë, e bardhë 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma pneumatike;  

Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse nga gome për riparimin e 

tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 
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automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 

automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 

rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 

Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 

Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për 

motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1601 

(220) 08/11/2021 

(731) Flawless L.L.C. Rr.Viktor Majer, 

Hyrja 4, Nr:43., KS 

(591)    E zezë, e bardhë dhe ngjyrë ari. 

(740)  Besnik Vitija B. Diellit, Zona e 

Lindjes, H-17, Nr.2/A 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; dentifrika jo mjekuese; parfumeri, 

vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, 

lustrim, pastrim dhe gërryes; preparate sanitare duke qenë tualete, inde të ngopura me 

kremra kozmetike, deodorantë për qeniet njerëzore ose për kafshët, preparate për 

aromatizues të dhomave, ngjitëse për artin e thonjve, dyll lustrim, letër zmerile.  

24  Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej tekstili ose plastike, liri 

shtëpiak, për shembull, çarçafë, shams jastëk, peshqirë prej tekstili. Çanta për gjumë, 

astarët e qeseve të gjumit.  

25  Veshje, këpucë, veshje koke; pjesë të veshjeve, këpucëve dhe veshjeve të kokës, për 

shembull, mansheta, xhepa, veshje të gatshme, thembra, majat e kapakëve, kornizat e 

kapelave; veshje dhe këpucë për sporte uniforma xhudo dhe karate, këpucë futbolli, këpucë 

gjimnastike,kostumet e maskave, veshje prej letre, kapele letre per tu perdorur si veshje, 

bibra, sheshe xhepi, funksione.   

26  Dantella, bishtalec dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe të banesave; butona, grepa dhe 

sy, kunjat dhe gjilpërat; lule artificiale; dekorime për flokët; flokë artificial. -shirita, shirita 

flokësh, bonjat dhe harqet që janë përdorur si zbukurime për flokët, të bëra nga çdo 

material;mbledhje dhe harqe për mbështjelljen e dhuratave, jo prej letre;hajt rrjeta; zinxhirë, 

armakë, përveç atyre për stoli, unaza ose zinxhirë kyç,kurora, përfshirë ato që përfshijnë 

dritat,artikuj konkretë për flokët kaçurrela, për shembull, curlers elektrike dhe jo elektrike 

të flokëve, përveç pajisjeve të duarve, kunjat e flokëve për curling, letra kaçurrela të 
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flokëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1602 

(220) 08/11/2021 

(731) Flawless L.L.C. Rr.Viktor Majer, 

Hyrja 4, Nr:43, KS 

(591)    E zezë dhe e hirit qelët 

(740)  Besnik Vitija 

B. Diellit, Zona e Lindjes, H-17, Nr.2/A 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; dentifrika jo mjekuese; parfumeri, 

vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, 

lustrim, pastrim dhe gërryes; preparate sanitare duke qenë tualete, inde të ngopura me 

kremra kozmetike, deodorantë për qeniet njerëzore ose për kafshët, preparate për 

aromatizues të dhomave, ngjitëse për artin e thonjve, dyll lustrim, letër zmerile.  

24  Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej tekstili ose plastike, liri 

shtëpiak, për shembull, çarçafë, shams jastëk, peshqirë prej tekstili. Çanta për gjumë, 

astarët e qeseve të gjumit.  

25  Veshje, këpucë, veshje koke; pjesë të veshjeve, këpucëve dhe veshjeve të kokës, për 

shembull, mansheta, xhepa, veshje të gatshme, thembra, majat e kapakëve, kornizat e 

kapelave; veshje dhe këpucë për sporte uniforma xhudo dhe karate, këpucë futbolli, këpucë 

gjimnastike,kostumet e maskave, veshje prej letre, kapele letre per tu perdorur si veshje, 

bibra, sheshe xhepi, funksione.   

26  Dantella, bishtalec dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe të banesave; butona, grepa dhe 

sy, kunjat dhe gjilpërat; lule artificiale; dekorime për flokët; flokë artificial. -shirita, shirita 

flokësh, bonjat dhe harqet që janë përdorur si zbukurime për flokët, të bëra nga çdo 

material;mbledhje dhe harqe për mbështjelljen e dhuratave, jo prej letre;hajt rrjeta; zinxhirë, 

armakë, përveç atyre për stoli, unaza ose zinxhirë kyç,kurora, përfshirë ato që përfshijnë 

dritat,artikuj konkretë për flokët kaçurrela, për shembull, curlers elektrike dhe jo elektrike 

të flokëve, përveç pajisjeve të duarve, kunjat e flokëve për curling, letra kaçurrela të 

flokëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1713 

(220) 26/11/2021 

(731) KIDARO SH.P.K. Rruga Ndue 

Përlleshi, p.n, Prishtinë,  Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, 

sapune; parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë, kremra për flokë; pastat e dhëmbëve; të 

gjitha për fëmijë të çdo moshe.  

12  Automjete tip lodra; aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; të gjitha për fëmijë të çdo 

moshe.  

25  Veshje, këpucë, kapelë; të gjitha për fëmijë të çdo moshe.  

28  Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikore dhe sportive që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

dekorime për festa të ndryshme; Vitin e Ri;  të gjitha për fëmijë të çdo moshe.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e shitjes me shumicë e 

pakicë; për artikuj për fëmijë të çdo moshe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1733 

(220) 01/12/2021 

(731) LIA STUBLLA L.L.C. 

Lagja Arbëria 3, blloku C 2.1, 10000  

Prishtinë, KS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  LIASTUBLLA 

 

 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale; preparate 

zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, lustrim, pastrim dhe 

gërryes;  Kozmetikë; kozmetikë për fëmijë; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës;  

pastrues intimë për qëllime të higjienës personale; kremra kozmetike jo mjekësorë  lapsa 

kozmetike; preparate kozmetike për qerpikët;  maska bukurie;  preparate kozmetike për 

banjot; aromatikë [vajra esenciale]; sapun deodorant; deodorant për qeniet njerëzore ose për 

kafshët; lapsa vetullash; kozmetikë vetullash; thonjtë artificial; kremra flokësh; llak për 

flokë; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; buzëkuq; make-up; preparate make-up 

(mirëmbajtje te fytyrës); parfumeri; parfume; shapon; sapun rroje; preparate mbrojtëse nga 

rrezet e diellit.  

9  Syze; syze dielli; syze kundër shkëlqimit; syze për sporte; syze noti; këllëfë për syze ; 

korniza për syza; kuti për syze;  

16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera; letër ambalazhimi; letër paketimi; materiale ambalazhimi prej kartoni për 

mbështjellje ose paketim.   

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; bagazhet dhe çantat për bartje; rripa prej lëkurës; 

mbulesa mobilie prej lëkurës; çanta; valixhe; çanta për mbrëmje [çanta dore]; çanta për 

blerje; çanta për blerje prej lëkurës; çanta për blerje me rrota; çanta për gjëra personale; 

çanta beli; çanta plazhi; çanta atashe; çanta shkollore; çantë shkollore me toke; çantë shpine 

për nxënës; çanta për sport; çanta për blerje; çanta pazari; kuleta; kuleta të xhepit; çanta për 

mbajtjen e dokumenteve; valixhe; qese për mbajtjen e grimit, çelësave dhe sendeve të tjera 

personale; çantë shpine; valixhe me rrota; çanta udhëtimi prej lëkurës; çanta për kampingu; 

çanta për alpinistë  

25  Veshje, mbathje, kapela; rroba, xhinse, bluza, bluza për meshkuj, bluza për femra, bluza 
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me mëngë të shkurta, bluza me mëngë të gjata, xhaketa [veshje]; xhaketa me mëngë ose pa 

mëngë; xhaketa sportive; jelekë; pallto; pallto me lesh; pallto për shi; xhaketë e thurur; 

pulovër; këmisha; bluza; këmisha me mëngë; këmisha sportive; pantallona; veshje zyrtare;  

veshje për gra; veshje të mbrëmjes; fustane;  funde; veshje për dasma; fustane për femra,  

fustane dasmash, xhamadanë (jelek), fustane solemne, fustane nusërie, fustane për raste 

solemne, fustane shtëpie, fustana për mbrëmje, fustane sfiladave, rroba banjo; brekë të 

banjës; mbathje të banjës; bikini; rrobat e banjës; artikuj veshjesh; çorapë; çorapë të gjata; 

çorapë (triko); çorape sportive; këpucë; këpucë lëkure; këpucë sportive; këpucë për 

gjimnastike; këpucë për dëborë; këpucë për shi; atlete; pantofla; pantofla të banjës; sandale; 

sandale të banjës; shoshone [këpucë]; take; çizme; gjysmë-çizme; çizme dantelle; çizme për 

shi; veshje të brendshme; këmishë e brendshme; këmishë e brendshme për sport; brekë; 

pantallona të shkurta; pizhame; rroba shtëpie; rroba të mbrëmjes; kanotiere; sutjena; korse 

[nën veshje]; jelekë të grave [të brendshme femrash]; kapele [veshje]; kapele; kapuça 

[veshje].  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave; shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë  në dyqane të, kozmetikes, parfumeve; make-up, syzeve, 

syze delli, korniza të syzeve, bagazheve, valixheve, çantave, veshjeve, veshje për gra; 

veshje të mbrëmjes; fustaneve;  fundeve; veshjeve për dasma; fustaneve për femra,  

fustaneve dasmash, xhamadanë (jelek), fustaneve solemne, fustaneve nusërie, fustaneve për 

raste solemne, fustaneve shtëpie, fustaneve për mbrëmje, fustaneve të sfiladave, mbathjeve, 

xhinëseve, xhaketave, kapelave, këpucëve, çantave, valixheve; shërbimet online( në 

internet) të shitjeve me pakicë të veshjeve dhe mbathjeve, bagazheve, valixheve, çantave, 

veshjeve, mbathjeve, këpucëve, rrobave .  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1761 

(220) 08/12/2021 

(731) Wienerberger AG  

Wienerbergerplatz 1 1100 Wien, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  CONTI 

 

 
     

 

(511) 19  Tjegulla për çati, jo nga metali.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1762 

(220) 08/12/2021 

(731) Wienerberger AG Wienerbergerplatz 

1 1100 Wien, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  CONTINENTAL 

 

 
     

 

(511) 19  Tjegulla për çati, jo nga metali. 
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(210) KS/M/ 2021/1763 

(220) 08/12/2021 

(731) Wienerberger AG Wienerbergerplatz 

1 1100 Wien, Austria, AT 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(540)  Континентал 

 

 
     

 

(511) 19  Tjegulla për çati, jo nga metali.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1800 

(220) 13/12/2021 

(731) EMKA SH.P.K. Magjistralja Ferizaj – 

Shtime, p.n., Ferizaj, KS 
 

(540)  EMKA 

 

 
     

 

(511) 17  Ndaluese dritaresh prej gome; Dritare (Filma kundër shkëlqimit për —) [filma të 

errësuar]; Produkte gjysmë të përfunduar prej materialesh plastikë (për prodhim të 

mëtejshëm) në formë fletësh, tabakësh, shufrash, blloqesh, topthash, pllakash; 

zëvendësuesa plastike pjesërisht të përpunuar; rezina sintetike [produkte gjysmë të 

përfunduar]; rezina artificiale [produkte gjysmë të përfunduar]; fletë dhe tabakë plastike për 

përdorim industrial dhe komercial; fletë dhe tabakë prej materiali plastik përjashtuar për 

amballazhim; fletë dhe tabakë prej materiali plastik për përdorim në prodhim; fletë dhe 

tabakë të kalandruar për prodhim të mëtejshëm; fletë dhe tabakë plastike për tërheqje të 

thellë; fletë dhe tabakë plastike me sipërfaqe antimikrobiale; fletë, tabakë, dhe panelë 

plastikë jo për amballazhim, të gjithë mallrat e sipërpërmendur gjithashtu nga plastika me 

mbushësa si fibra druri, fibra xhami, dhe kokrriza xhami, fibra mineralë ose kokrriza 

mineralë si dhe në formë të laminatëve shumështresorë me fletë dhe tabakë plastikë, letre, 

gome, lëkure, druri, metali, pëlhura të endure, pëlhura të thurura, jo të endure prej letre, 

materiali tekstili ose plastike; fletë, tabakë, panelë të formuar termikisht dhe artikuj të tjerë 

prej plastike ose materialesh të përbërë bazuar në plastikë me mbushësa si fibra druri, fibra 

xhami ose kokrriza xhami, dhe fibra mineral ose kokrriza mineralesh, për aq a përfshihen 

në kete klasë; fletë, tabakë dhe panelë plastikë për prodhim mobiljesh, pjesë për mobilje, 

dhe orendi; fletë dhe tabakë plastikë për dizenjim sipërfaqeje mobiljesh, duke përfshirë 

pjesë të përparme mobiljesh, dyer mobiljesh, rafte, cepa për mobilje, karkasa, panelë 

anësorë dhe të pasëm; fletë dhe tabakë prej plastike për veshjen ose mbulimin e mobiljeve, 

pjesëve të mobiljeve, dhe orendive; fletë dhe tabakë prej plastike për veshjen e profileve 

për mobilje, duke përfshirë parmakë dhe ornamente te lehtë; fletë dhe tabakë prej plastike 

për mbulimin e skeleteve të sirtarëve dhe për veshje raftesh; fletë dhe tabakë prej plastike 

për veshjen ose mbulimin e materialeve të ndërtimit ose të elementëve të ndërtimit, të tillë 

si dyer, karkasa dyersh, dritare, karkasa dritaresh, gardhe, fasada, profile, ornamente, 

pllakëza, trarë, borde, panelë, mbulesa tavanësh, tubo, bina, xhamave të dritareve, porta, 

ilustrime, pjesë, prej druri, metali, plastike dhe materialeve të tjerë; fletë dhe tabakë plastikë 
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për prodhimin e veshjeve të dyerve, mureve dhe tavanëve; fletë dhe tabakë plastikë për 

prodhimin e shasive të pajisjeve elektronike; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e 

pjesëve zbukuruese të brendshme të automobilëve, dhomave të rimorkueshme, anijeve, 

varkave, ashensorëve, zyrave, hoteleve, dyqaneve, dhe dhomave në godina private dhe 

publike; tabakë dhe pllakëza të bërë prej materialeve plastikë, fletë, tabakë dhe pllakëza të 

presuara të formuara termikisht, të bërë prej materiali plastik, fletë, tabakë dhe pllakëza, të 

presuara prej kokrrizash dhe/ose të shtypura, fletë, tabakë dhe pllakëza të presuara të 

formuara termikisht, , pllakëza përfshirë struktura dhe fletë dhe/ose tabakë të hojëzuar te 

gjitha të bëra prej materiali plastik dhe fibrash natyrale dhe/ose materialesh mbushës 

mineralë, dhe të gjitha për prodhimin e pjesëve të automjeteve; fletë dhe tabakë plastikë për 

prodhimin e xhamave, xhamave për tavanë të makinave, dhe xhamave për mbrotje nga 

stërkalkat dhe rrethime për varka; fletë, pëlhura, dhe tabakë plastikë për prodhimin e 

velave, pëlhurave të gomuara dhe mbulesave mbrojtëse për industrinë e anijeve; fletë dhe 

tabakë plastikë për prodhimin e pajisjeve të zyrës, ndihmave organizative për zyra, 

kapakëve të librit dhe artikujve për shkrim; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e 

artikujve promocionalë; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e artikujve të pajisjeve të 

kampingut, produkteve të orientuara nga zbavitja dhe mallrave shtëpiakë; fletë dhe tabakë 

plastikë për përdorim në prodhimin e modulëve diellor; fletë [mallra gjysmë të përfunduar] 

për ndërtimin e tavanëve të varur; fletë, tabakë dhe pllakëza transparente nga plastika për 

përdorim industrial dhe prodhim të metejshëm; mbulesa mbrojtëse të formuara termikisht 

për mbulimin e transportuesave; fletë dhe tabakë dhe fletë dhe tabakë vetë-ngjitës nga 

plastika për prodhimin e elementëve të fasadave për veshjen dhe rinovimin e elementëve të 

fasadave; gypa fleksibël (jo prej metali); tubo fleksibël prej materiali plastik; fletë dhe 

tabakë plastikë (materiale të klasës mjeksore) për përdorim kirurgjikal, mjeksor, 

farmaceutik, biofarmaceutik, dentar dhe veterinar; fletë plastike për prodhimin e enëve dhe 

qeseve mjeksore gjithashtu të mbyllëshme dhe të sterilizueshme, kryesisht qese gjaku, qese 

për tretësira infuzioni, enë për medikamente, enë dhe qese me shumë dhomëza me ndarje të 

thyeshme; fletë plastike për prodhimin e mbulesave mjeksore; fletë plastike për prodhimin 

e qeseve për trup; fletë plastike për prodhimin e veshjeve mbrojtëse; izolime; izolime në 

formë të produkteve të mbrojtura nga uji për tavanë, dysheme dhe mure; pasta dhe veshje 

për izolim pllakash, dhogash, çatish, tarracash dhe ballkonesh kundër ujit dhe efekteve 

ambientaliste; rripa izolimi; shiritë ngjitës ballë për ballë prej plastike; agjentë për tegel 

saldimi [ngjitës]; fletë plastike për sipërfaqe mbrojtëse (fletë për mbrotje kundër ndotjes); 

fletë, shirita, dhe tabakë mbrojtës plastikë për ngjitje në sipërfaqe, në veçanti fletë, shirita, 

dhe tabakë kundra ndotjes dhe fletë, shirita, dhe tabakë për mbrotje nga korrozioni; fletë 

dhe tabakë plastikë të veshur me silikon ose që përmbajnë një shtresë silikoni për ngjitje në 

sipërfaqe; tabakë prej plastike vet-ngjitës për përdorim industrial dhe komercial; shirit 

ngjitës për qëllime zbukurimi në përdorimin industrial dhe komercial, me ose pa një shtresë 

mbrojtëse; fletë mbrojtëse vet-ngjitëse; flet mbrojtëse e veshur me substanca kundra ndotjes 

ose që përmbajnë substanca kundra ndotjes; fletë mbrojtëse e veshur me substanca 

jokorrozive ose që përmbajnë substanca jokorrozive; fletë mbrojtëse të bëra tufë, 

vetëngjitës; rripa prej fletësh vet-ngjitëse për riparimin ose arnimin e sipërfaqeve të 

laminuara me fletë; shirit ngjitës për qëllime kundra ndotjes me ose pa një shtresë 

mbrojtëse.  

19  Xhama dritaresh, përveç xhamave për dritare automjetesh; Dritare, jo prej metali; 

Xhama dritaresh, për ndërtim; Pllaka xhami [Dritare], për ndërtim; Dritare me xhama të 
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pikturuar; Korniza dritaresh, jo prej metali; Korniza dritaresh, jo prej metali; Grila 

dritaresh, jo prej metali; Kapak për dritare, jo prej metali; Grila të jashtme për dritare, jo 

prej metali ose tekstili; Dyer, jo prej metali; Dyer rrotulluese, jo prej metali; Dyer 

rrotulluese, jo prej metali; Panele dyersh, jo prej metali; Korniza dyersh, jo prej metali; 

Dyer të blinduara, jo prej metali; Dyer të palosshme, jo prej metali; Dyert e blinduara, jo 

prej metali; Materiale ndërtimi të bërë prej plastike; Materiale ndërtimi, jo nga metali; 

panele për qëllime ndërtimtarie; çimento-panele lidhëse për qëllime ndërtimtarie; suva; 

filtra, materiale plastike të përpunuar për pëdorim në ndërtim; fletë, tabakë dhe panelë prej 

plastike për përdorim në ndërtim; panelë të lehtë; panelë të lehtë nga plastika dhe materiale 

të përbërë bazuar në plastikë; fletë dhe tabakë plastikë për përdorim në gjeomembrana; 

gjeomembrana; fletë, tabakë, membrana, dhe pllakëza prej plastike për pishina dhe pellgje 

kopshti, si materiele ndërtimi, për konstruksione dhe punime civile, për ndërtimin e 

rrugëve, kanaleve, digave dhe pendëve të lumenjve, për ndërtim për qëllime të mbrojtjes së 

mjedisit, në veçanti pishina magazinimi dhe rezervuarë për magazinim të mbetjeve të 

ngurta dhe të lëngshme, liqene artificial, pendë, tunele, dranazhime, tunele, dranazhime, 

kanale, mbulesa lundruese (për shembull në bazenet ujore), mbulesa të zonave të mëdha 

(për shembull në kripore), për mbrojtje të terrenit përfshirë në stacionet e mbushjes, 

landfilet, autostradat, depozitat e ujrave të zeza, për mbrotje kundra ujit të tarracave, 

tuneleve, themeleve, dhe godinave, si tabakë membrane për izolim të çative; kupola prej 

xhami dhe çati me kurriz prej xhami për ndërtesa, gjithashtu të ventiluara; pjesë plastike të 

derdhura për çati me kurriz prej xhami, ulluqet e çatisë për mbledhje uji dhe lidhjet e murit; 

tabakë dhe panelë të formuar termikisht për qëllime ndërtimi; panelë plastikë të hojëzuar 

për përdorim në ndërtim; fletë dhe tabakë plastikë të forcuar me tekstil dhe fibër; mbulesa 

godinash, jo prej metali; fletë dhe tabakë plastikë për mbulim; profilë plastikë për mbulim; 

tabakë dhe membrama (jo prej metali) për mbulim kundra ujit; pllakëza dhe pllakëza 

transparente prej plastike për ndërtim, në vecanti, për çati, mure, mbulesa të ndryshme, 

veshje fasadash dhe ndërtime stendash ekspozite; pjesë për veshje për godina, jo prej 

metali; pllakëza transparente plastike me vrima dhe/ose hulli ngurtësuese si panelë për 

mure; rrjeta për dritare plastike; rrjeta fleksibile për dritare plastike; material ndërtimi (jo 

prej metali), të natyrës të elementëve të fasadave; veshje përveç bojrave për përdorim në 

ndërtim; pllakëza plastike ose material i përbërë si kallëpe per ndertim; pëlhura jo të endura 

të bërë prej fibrave sintetikë për përdorim në industrinë e ndërtimit; fletë për tavanë të 

varur; panelë për veshje të veshur me plastikë jo prej metali; fletë, pllakëza, tabakë 

mbrojtës prej plastike për ndërtim; fletë, shirita dhe tabakë plastikë kundra ndotjes për 

ndërtim; fletë dhe tabakë plastikë për mbrojtje nga korrozioni për ndërtim; fletë dhe tabakë 

plastikë të grumbulluar të përdorur në ndërtim; fletë dhe tabakë me sipërfaqe plastike 

kundra rrëshqitjes ose nga plastikë me mbushësa për përdorim në ndërtim; fletë dhe tabakë 

plastikë kundra gërryerjes ose nga plastikë me mbushësa për përdorim në ndërtim; mbulesa 

jo prej metali në formë të mbulesave mbrojtëse të formuara termikisht për mbulimin e 

transportuesve; pllakëza plastike transparente, Materiale ndertimi (jo metalike), te 

ndryshme nga plastike; asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa jo metalike të transportueshme; 

konstruksione te ferfunduara pjese druri, domethënë shirita ndërtimi, shirita dekorativë, 

dërrasa skajore, shufra rrotulluese per grila, gardhe, parmake shkallesh, dritaret dhe dyert; 

profilet, pllakat, dërrasat dhe mbulesat e drurit; lëndë druri, kompensatë, pllaka druri, 

kompensatë, dru i ngjitur; dhoge druri; veshje druri për tavanet dhe muret.  
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(731) EMKA SH.P.K. 

Magjistralja Ferizaj – Shtime, p.n., Ferizaj, 

Republika e Kosovës, KS 

(591) Ngjyra e zezë; Ngjyra kafe; Ngjyra e 

verdhë; Ngjyra e bardhë; Ngjyra portokalli; 

(740)  Kristijan Ramaj Letrat L.L.C. 

Rr. 28 Nëntori p.n., 61000 Viti, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 17  Ndaluese dritaresh prej gome; Dritare (Filma kundër shkëlqimit për —) [filma të 

errësuar]; Produkte gjysmë të përfunduar prej materialesh plastikë (për prodhim të 

mëtejshëm) në formë fletësh, tabakësh, shufrash, blloqesh, topthash, pllakash; 

zëvendësuesa plastike pjesërisht të përpunuar; rezina sintetike [produkte gjysmë të 

përfunduar]; rezina artificiale [produkte gjysmë të përfunduar]; fletë dhe tabakë plastike për 

përdorim industrial dhe komercial; fletë dhe tabakë prej materiali plastik përjashtuar për 

amballazhim; fletë dhe tabakë prej materiali plastik për përdorim në prodhim; fletë dhe 

tabakë të kalandruar për prodhim të mëtejshëm; fletë dhe tabakë plastike për tërheqje të 

thellë; fletë dhe tabakë plastike me sipërfaqe antimikrobiale; fletë, tabakë, dhe panelë 

plastikë jo për amballazhim, të gjithë mallrat e sipërpërmendur gjithashtu nga plastika me 

mbushësa si fibra druri, fibra xhami, dhe kokrriza xhami, fibra mineralë ose kokrriza 

mineralë si dhe në formë të laminatëve shumështresorë me fletë dhe tabakë plastikë, letre, 

gome, lëkure, druri, metali, pëlhura të endure, pëlhura të thurura, jo të endure prej letre, 

materiali tekstili ose plastike; fletë, tabakë, panelë të formuar termikisht dhe artikuj të tjerë 

prej plastike ose materialesh të përbërë bazuar në plastikë me mbushësa si fibra druri, fibra 

xhami ose kokrriza xhami, dhe fibra mineral ose kokrriza mineralesh, për aq a përfshihen 

në kete klasë; fletë, tabakë dhe panelë plastikë për prodhim mobiljesh, pjesë për mobilje, 

dhe orendi; fletë dhe tabakë plastikë për dizenjim sipërfaqeje mobiljesh, duke përfshirë 

pjesë të përparme mobiljesh, dyer mobiljesh, rafte, cepa për mobilje, karkasa, panelë 

anësorë dhe të pasëm; fletë dhe tabakë prej plastike për veshjen ose mbulimin e mobiljeve, 

pjesëve të mobiljeve, dhe orendive; fletë dhe tabakë prej plastike për veshjen e profileve 

për mobilje, duke përfshirë parmakë dhe ornamente te lehtë; fletë dhe tabakë prej plastike 

për mbulimin e skeleteve të sirtarëve dhe për veshje raftesh; fletë dhe tabakë prej plastike 

për veshjen ose mbulimin e materialeve të ndërtimit ose të elementëve të ndërtimit, të tillë 

si dyer, karkasa dyersh, dritare, karkasa dritaresh, gardhe, fasada, profile, ornamente, 

pllakëza, trarë, borde, panelë, mbulesa tavanësh, tubo, bina, xhamave të dritareve, porta, 

ilustrime, pjesë, prej druri, metali, plastike dhe materialeve të tjerë; fletë dhe tabakë plastikë 

për prodhimin e veshjeve të dyerve, mureve dhe tavanëve; fletë dhe tabakë plastikë për 

prodhimin e shasive të pajisjeve elektronike; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e 

pjesëve zbukuruese të brendshme të automobilëve, dhomave të rimorkueshme, anijeve, 

varkave, ashensorëve, zyrave, hoteleve, dyqaneve, dhe dhomave në godina private dhe 

publike; tabakë dhe pllakëza të bërë prej materialeve plastikë, fletë, tabakë dhe pllakëza të 

presuara të formuara termikisht, të bërë prej materiali plastik, fletë, tabakë dhe pllakëza, të 
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presuara prej kokrrizash dhe/ose të shtypura, fletë, tabakë dhe pllakëza të presuara të 

formuara termikisht, , pllakëza përfshirë struktura dhe fletë dhe/ose tabakë të hojëzuar te 

gjitha të bëra prej materiali plastik dhe fibrash natyrale dhe/ose materialesh mbushës 

mineralë, dhe të gjitha për prodhimin e pjesëve të automjeteve; fletë dhe tabakë plastikë për 

prodhimin e xhamave, xhamave për tavanë të makinave, dhe xhamave për mbrotje nga 

stërkalkat dhe rrethime për varka; fletë, pëlhura, dhe tabakë plastikë për prodhimin e 

velave, pëlhurave të gomuara dhe mbulesave mbrojtëse për industrinë e anijeve; fletë dhe 

tabakë plastikë për prodhimin e pajisjeve të zyrës, ndihmave organizative për zyra, 

kapakëve të librit dhe artikujve për shkrim; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e 

artikujve promocionalë; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e artikujve të pajisjeve të 

kampingut, produkteve të orientuara nga zbavitja dhe mallrave shtëpiakë; fletë dhe tabakë 

plastikë për përdorim në prodhimin e modulëve diellor; fletë [mallra gjysmë të përfunduar] 

për ndërtimin e tavanëve të varur; fletë, tabakë dhe pllakëza transparente nga plastika për 

përdorim industrial dhe prodhim të metejshëm; mbulesa mbrojtëse të formuara termikisht 

për mbulimin e transportuesave; fletë dhe tabakë dhe fletë dhe tabakë vetë-ngjitës nga 

plastika për prodhimin e elementëve të fasadave për veshjen dhe rinovimin e elementëve të 

fasadave; gypa fleksibël (jo prej metali); tubo fleksibël prej materiali plastik; fletë dhe 

tabakë plastikë (materiale të klasës mjeksore) për përdorim kirurgjikal, mjeksor, 

farmaceutik, biofarmaceutik, dentar dhe veterinar; fletë plastike për prodhimin e enëve dhe 

qeseve mjeksore gjithashtu të mbyllëshme dhe të sterilizueshme, kryesisht qese gjaku, qese 

për tretësira infuzioni, enë për medikamente, enë dhe qese me shumë dhomëza me ndarje të 

thyeshme; fletë plastike për prodhimin e mbulesave mjeksore; fletë plastike për prodhimin 

e qeseve për trup; fletë plastike për prodhimin e veshjeve mbrojtëse; izolime; izolime në 

formë të produkteve të mbrojtura nga uji për tavanë, dysheme dhe mure; pasta dhe veshje 

për izolim pllakash, dhogash, çatish, tarracash dhe ballkonesh kundër ujit dhe efekteve 

ambientaliste; rripa izolimi; shiritë ngjitës ballë për ballë prej plastike; agjentë për tegel 

saldimi [ngjitës]; fletë plastike për sipërfaqe mbrojtëse (fletë për mbrotje kundër ndotjes); 

fletë, shirita, dhe tabakë mbrojtës plastikë për ngjitje në sipërfaqe, në veçanti fletë, shirita, 

dhe tabakë kundra ndotjes dhe fletë, shirita, dhe tabakë për mbrotje nga korrozioni; fletë 

dhe tabakë plastikë të veshur me silikon ose që përmbajnë një shtresë silikoni për ngjitje në 

sipërfaqe; tabakë prej plastike vet-ngjitës për përdorim industrial dhe komercial; shirit 

ngjitës për qëllime zbukurimi në përdorimin industrial dhe komercial, me ose pa një shtresë 

mbrojtëse; fletë mbrojtëse vet-ngjitëse; flet mbrojtëse e veshur me substanca kundra ndotjes 

ose që përmbajnë substanca kundra ndotjes; fletë mbrojtëse e veshur me substanca 

jokorrozive ose që përmbajnë substanca jokorrozive; fletë mbrojtëse të bëra tufë, 

vetëngjitës; rripa prej fletësh vet-ngjitëse për riparimin ose arnimin e sipërfaqeve të 

laminuara me fletë; shirit ngjitës për qëllime kundra ndotjes me ose pa një shtresë 

mbrojtëse.  

19  Xhama dritaresh, përveç xhamave për dritare automjetesh; Dritare, jo prej metali; 

Xhama dritaresh, për ndërtim; Pllaka xhami [Dritare], për ndërtim; Dritare me xhama të 

pikturuar; Korniza dritaresh, jo prej metali; Korniza dritaresh, jo prej metali; Grila 

dritaresh, jo prej metali; Kapak për dritare, jo prej metali; Grila të jashtme për dritare, jo 

prej metali ose tekstili; Dyer, jo prej metali; Dyer rrotulluese, jo prej metali; Dyer 

rrotulluese, jo prej metali; Panele dyersh, jo prej metali; Korniza dyersh, jo prej metali; 

Dyer të blinduara, jo prej metali; Dyer të palosshme, jo prej metali; Dyert e blinduara, jo 

prej metali; Materiale ndërtimi të bërë prej plastike; Materiale ndërtimi, jo nga metali; 



Buletini Zyrtar Nr. 103 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

301 

 

panele për qëllime ndërtimtarie; çimento-panele lidhëse për qëllime ndërtimtarie; suva; 

filtra, materiale plastike të përpunuar për pëdorim në ndërtim; fletë, tabakë dhe panelë prej 

plastike për përdorim në ndërtim; panelë të lehtë; panelë të lehtë nga plastika dhe materiale 

të përbërë bazuar në plastikë; fletë dhe tabakë plastikë për përdorim në gjeomembrana; 

gjeomembrana; fletë, tabakë, membrana, dhe pllakëza prej plastike për pishina dhe pellgje 

kopshti, si materiele ndërtimi, për konstruksione dhe punime civile, për ndërtimin e 

rrugëve, kanaleve, digave dhe pendëve të lumenjve, për ndërtim për qëllime të mbrojtjes së 

mjedisit, në veçanti pishina magazinimi dhe rezervuarë për magazinim të mbetjeve të 

ngurta dhe të lëngshme, liqene artificial, pendë, tunele, dranazhime, tunele, dranazhime, 

kanale, mbulesa lundruese (për shembull në bazenet ujore), mbulesa të zonave të mëdha 

(për shembull në kripore), për mbrojtje të terrenit përfshirë në stacionet e mbushjes, 

landfilet, autostradat, depozitat e ujrave të zeza, për mbrotje kundra ujit të tarracave, 

tuneleve, themeleve, dhe godinave, si tabakë membrane për izolim të çative; kupola prej 

xhami dhe çati me kurriz prej xhami për ndërtesa, gjithashtu të ventiluara; pjesë plastike të 

derdhura për çati me kurriz prej xhami, ulluqet e çatisë për mbledhje uji dhe lidhjet e murit; 

tabakë dhe panelë të formuar termikisht për qëllime ndërtimi; panelë plastikë të hojëzuar 

për përdorim në ndërtim; fletë dhe tabakë plastikë të forcuar me tekstil dhe fibër; mbulesa 

godinash, jo prej metali; fletë dhe tabakë plastikë për mbulim; profilë plastikë për mbulim; 

tabakë dhe membrama (jo prej metali) për mbulim kundra ujit; pllakëza dhe pllakëza 

transparente prej plastike për ndërtim, në vecanti, për çati, mure, mbulesa të ndryshme, 

veshje fasadash dhe ndërtime stendash ekspozite; pjesë për veshje për godina, jo prej 

metali; pllakëza transparente plastike me vrima dhe/ose hulli ngurtësuese si panelë për 

mure; rrjeta për dritare plastike; rrjeta fleksibile për dritare plastike; material ndërtimi (jo 

prej metali), të natyrës të elementëve të fasadave; veshje përveç bojrave për përdorim në 

ndërtim; pllakëza plastike ose material i përbërë si kallëpe per ndertim; pëlhura jo të endura 

të bërë prej fibrave sintetikë për përdorim në industrinë e ndërtimit; fletë për tavanë të 

varur; panelë për veshje të veshur me plastikë jo prej metali; fletë, pllakëza, tabakë 

mbrojtës prej plastike për ndërtim; fletë, shirita dhe tabakë plastikë kundra ndotjes për 

ndërtim; fletë dhe tabakë plastikë për mbrojtje nga korrozioni për ndërtim; fletë dhe tabakë 

plastikë të grumbulluar të përdorur në ndërtim; fletë dhe tabakë me sipërfaqe plastike 

kundra rrëshqitjes ose nga plastikë me mbushësa për përdorim në ndërtim; fletë dhe tabakë 

plastikë kundra gërryerjes ose nga plastikë me mbushësa për përdorim në ndërtim; mbulesa 

jo prej metali në formë të mbulesave mbrojtëse të formuara termikisht për mbulimin e 

transportuesve; pllakëza plastike transparente, Materiale ndertimi (jo metalike), te 

ndryshme nga plastike; asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa jo metalike të transportueshme; 

konstruksione te ferfunduara pjese druri, domethënë shirita ndërtimi, shirita dekorativë, 

dërrasa skajore, shufra rrotulluese per grila, gardhe, parmake shkallesh, dritaret dhe dyert; 

profilet, pllakat, dërrasat dhe mbulesat e drurit; lëndë druri, kompensatë, pllaka druri, 

kompensatë, dru i ngjitur; dhoge druri; veshje druri për tavanet dhe muret.  

37  Dritare (Instalim dyersh dhe dritaresh); Pastrim dritaresh; Restaurim (Mobiljesh); 

Mirëmbajtje mobiljesh; Instalime pajisjesh kuzhine; Konstruksione ndërtimi; riparim; 

shërbime instalimi, Ndërtime të objekteve; asfaltim; izolim ndërtimi; mbikëqyrje e 

ndërtimeve; ndërtim i objekteve banimi apo për qëllime tjera afariste; shërbime 

zdrukthëtarie; pastrim i objekteve; dhënie me qira e pajisjeve ndërtimore; shërbime 

ndërtimi; informacione lidhur me ndërtimet; këshilla ne ndërtimtari; rrenim i objekteve; 

shpim i mureve; instalimi dhe riparimi i pajisjes elektrike; instalimi dhe riparimi i 
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ashensorëve; instalimi dhe riparimi i pajisjeve të ngrohjes dhe ajrit te kondicionuar; 

ndërtimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve; suvatim; pajisje hidraulike; shërbime te rinovimit 

te ndërtesave; shtrimi rrugëve; shërbime te riparimit te çative.  
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(220) 01/02/2022 

(731) Bekim Berisha          

Vejsel Pagarusha, KS 
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(511) 3  Kapsula retinoli për qëllime kozmetike; Krem retinoli për 

Qëllime kozmetike; krem nate; kremat e ditës; kozmetikë; 

Serum kundër plakjes; Hidratues anti-plakje; Anti- 

preparatet për kujdesin e lëkurës së plakur; kremra për shtrëngimin e lëkurës; trupi 

për përgatitjet e kujdesit; pastrimin e trupit dhe përgatitjet e kujdesit të trupit; 

Produkte për kujdesin e lëkurës dhe syve  

5  Plotësuesit ushqimorë; antioksidues si suplementë ushqimorë; suplemente ushqimore për 

suplemente; suplemente dietike me kozmetikë, efekt kozmetik; suplemente ushqimore për 

njerëzit, jo për mjekësi ose qëllime mjekësore; ushqime funksionale për përdorim si dietikë 

perdorim si suplemente ushqimi  

35  Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me kozmetikën; shërbimet e shitjes me pakicë 

në lidhje me shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me shtesat ushqimore; shërbimet me 

shumicë në lidhje me shërbimet me shumicë në lidhje me shtesat ushqimore; shërbimet me 

shumicë në lidhje me ushqimin suplemente; shërbimet me shumicë në lidhje me 

kozmetikën.  
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(511) 3    Kapsula retinoli për qëllime kozmetike; Krem retinoli për 

Qëllime kozmetike; krem nate; kremat e ditës; kozmetikë; 

Serum kundër plakjes; Hidratues anti-plakje; Anti- 

preparatet për kujdesin e lëkurës së plakur; kremra për shtrëngimin e lëkurës; trupi 

për përgatitjet e kujdesit; pastrimin e trupit dhe përgatitjet e kujdesit të trupit; 

Produkte për kujdesin e lëkurës dhe syve.   

5  Plotësuesit ushqimorë; antioksidues si suplementë ushqimorë; suplemente ushqimore për 

suplemente; suplemente dietike me kozmetikë, efekt kozmetik; suplemente ushqimore për 

njerëzit, jo për mjekësi ose qëllime mjekësore; ushqime funksionale për përdorim si dietikë 

perdorim si suplemente ushqimi.  

35  Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me kozmetikën; shërbimet e shitjes me pakicë 

në lidhje me shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me shtesat ushqimore; shërbimet me 

shumicë në lidhje me shërbimet me shumicë në lidhje me shtesat ushqimore; shërbimet me 

shumicë në lidhje me ushqimin suplemente; shërbimet me shumicë në lidhje me 

kozmetikën. 

  
 


