
Buletini Zyrtar Nr. 54 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

1 

 

 

 
Republika e Kosovës 

Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada-Government 

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

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

 

 

 

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

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

nxjerrë: 

 

 

 

 

 

 

 

BULETINI ZYRTAR I AGJENCISË SË 

PRONËSISË INDUSTRIALE 

 

 

 

 

 
Nr. 54     Prishtinë më 01/12/2016 

 

Mbyllja e Buletinit bëhet me dt. 01/03/2017 

 

   

 

 

 

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 54 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

2 

 

 

 

Përmbajtja 

___________________________________ 

 

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

 

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

 

Aplikime Te Markave Tregtare.................................................................................10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 54 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

3 

 

 

 

INID Kodet 

 

Markat 

 

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

151. Data e regjistrimit/Date of registration 

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

registration/renewal 

210. Numri i kërkesës/Number of application 

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

300. Prioriteti/Priority 

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

Services 

540. Dukja e markës tregtare/Reproduction of the mark 

554. Marke tredimensionale/Three-dimensional mark 

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

551. Markë kolektive/Collective mark 

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

registration 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 54 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

4 

 

 

Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 

China / Kina         CN 



Buletini Zyrtar Nr. 54 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

5 

 

 

 

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 

 

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 

Slovakia / Sllovakia        SK 
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Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(210) KS/M/ 2008/1521 

(220) 15/08/2008 

(731) BIRRA PEJA SH.A. 

Rr. Nexhet Basha, nr. 160, Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  PEJA 

 

(546) 

 
 

 

(511) 32 Birrat; përzierje te birrës së ndryshme dhe të errët; birra jo alkolike; birrat me pak 

kalori dhe birrat me pak alkol; piket nga ekstraktet e hops (humulus lupulus); përzierje e 

birrës me lengje të frutave; ekstraktet e frutave dhe /ose pijet me arom futesh; 

sandy(perzirja e birrës dhe limonadës); përzirja e birres dhe pijeve jo-alkolike; uji mineral; 

uj i pijes; ujrat e tavolines; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid karboni; limonada; 

pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve të frutave; pijet jo 

alkolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; nektarët; pijet jo 

alkolike,shurupet dhe preparatet e tjera për përgaditjen e pijeve 

35 Menagjimi i biznesit; administrimi i biznesit; funksionit e zyrës; reklamimi; shitja me 

shumicë dhe shitja me pakicë të birrave, uji mineral dhe ujit të gazuara dhe pijeve të tjera jo 

alkolike; surupet dhe preparatet e tjera për përgaditjen pijeve 

39 Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje te birrës, 

birrave të gjitha llojeve, pijeve joalkolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të tavolines, ujit me 

dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje 

 
 
 

(210) KS/M/ 2009/8960 

(220) 07/03/2009 

(731) Matsushita Electric Industrial Co., 

Ltd. 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 

OSAKA 571-8501, JP 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  PANASONIC 

 

(546) 

 
 

 

(511) 35   shërbimet të informimit, shërbime afariste.  

38   shërbime për telekomunikacion.  

42   ofrimi I shërbimeve kompjuterike në kuptim të marrhes me informatikë.  

 

 
 

(210) KS/M/ 2009/9245 

(220) 08/09/2009 

(731) NOVARTIS AG 4002 Basel, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

(540)  QUICKTAB 

 

(546) 
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(511) 5  preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2010/44 

(220) 21/01/2010 

(731) Fiat Group Automobiles S.p.A. 

Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 Torino, 

IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  PANDA 

 

(546) 

 
 

 

(511) 12 Mjete motorike dhe pjesë për to, posaçërisht karoserija dhe pjesë për to, motor dhe 

pjesë për të, lidhëse, bremze për frenim, rripa sigurues për udhëtarë për mjete motorike 

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1 

(220) 05/01/2016 

(731) DEVOLLI GROUP sh.p.k. 

Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 29 Qumështi dhe produktet e tij, përfshirë gjizën, gjalpin, jogurtin, kosin, djathërat 

dhe nën produktet tjera të tyre 

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

frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve 

35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës 

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/2 

(220) 05/01/2016 

(731) DEVOLLI GROUP sh.p.k. 

Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

(546) 
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5 10000 Prishtinë 
 

 

 

(511) 29 Qumështi dhe produktet e tij, përfshirë gjizën, gjalpin, jogurtin, kosin, djathërat 

dhe nën produktet tjera të tyre 

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

frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve 

35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës 

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/175 

(220) 27/01/2016 

(731) N.P.T."ADA PRODUCT" 

Dardania, PRIZREN, KS  

(740)  DARDAN SHALA Dardania, 

PRIZREN 
 

(546) 

 

 

 

(511) 3 Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës 

5 Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet 

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

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

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 
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plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime 

 
 

(210) KS/M/ 2016/191 

(220) 28/01/2016 

(731) Sh.P.K.  “Vëllezërit Dervishaj” 

23,328/10 Pejë, KS 

(591) E kuqe, e kaltert e qelte, e kaltert e 

mbyllt, e kaltert shume e mbyllet, e bardhë, 

e hirit, e gjelbert si dhe e verdhe 

(740)  Asllan Dervishaj Pejë  
 

(546) 

 

 

 

(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; 

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

(mëlmesat); erëzat; akulli 

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/192 

(220) 28/01/2016 

(731) Sh.P.K.  “Vëllezërit Dervishaj” 

23,328/10 Pejë , KS 

(740)  Asllan Dervishaj Pejë  
 

(540)  PASTELLA 

 

(546) 

 
 

 

(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; 

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

(mëlmesat); erëzat; akulli 

 



Buletini Zyrtar Nr. 54 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

14 

 

 

(210) KS/M/ 2016/363 

(220) 08/03/2016 

(731) Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)  Perfetta 

 

(546) 

 
 

 

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

mishi, pastetë peshku, pastetë mëlçie, pastetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje 

perimesh; xhelatinë mishi, xhelatinë peshku, xhelatinë perimesh; mish i konservuar; 

produkte mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

terura dhe të ziera; xhelatinë; komposto; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra 

ushqyes dhe yndyrat 

30 Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim; 

pasteta, lyerje dhe xhelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë 

35 Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime; marketing 

direkt; hulumtime tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; 

shërbime marketingu, shitje me shumice dhe me pakicë të mishit, peshkut, shpezëve, 

kafshëve të gjuetisë, ekstrakteve të mishit, pastetave, pastetave të mishit, pastetave të 

peshkut, pastetave të mëlçisë, pastetave të perimeve, lyerjeve, lyerjeve të mishit, lyerjeve të 

peshkut, lyerjeve të perimeve, xhelatinave, xhelatinës së mishit, xhelatinës së perimeve, 

mishit të konservuar, produkteve të mishit të pasterizuar, supave të mishit; shitje me 

shumicë dhe pakicë të produkteve të mishit të pasterizuar, të ngrirë, të terur apo të zier, 

fruta dhe perime; shitje me shumicë dhe pakicë të gjelatinës, gjemërave, komposteve, 

vezëve, qumështit, produkteve të qumështit, vajra ushqyese, yndyrërave, kafesë, çajit, 

kakaos, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell dhe përgatitje të bëra nga 

drithërat, bukë, pasta, ëmbëlsira, akuj, mjaltë, shurup melase, tharmë buke, pluhur për 

pjekurinë, kripë, mustardë, uthull, salcë (kondimente), erëza, akull për rifreskim 

 
 

(210) KS/M/ 2016/364 

(220) 08/03/2016 

(731) Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(591) Portokalli, Kuqe, Bardhë, Kafe, 

Gjelbër, Zezë 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(546) 
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(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit; pastetë, pastetë 

mishi, pastetë peshku, pastetë mëlçie, pastetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje 

perimesh; xhelatinë mishi, xhelatinë peshku, xhelatinë perimesh; mish i konservuar; 

produkte mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

terura dhe të ziera; xhelatinë; komposto; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra 

ushqyes dhe yndyrat 

30 Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim; 

pasteta, lyerje dhe xhelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë 

35 Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime; marketing 

direkt; hulumtime tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; 

shërbime marketingu, shitje me shumice dhe me pakicë të mishit, peshkut, shpezëve, 

kafshëve të gjuetisë, ekstrakteve të mishit, pastetave, pastetave të mishit, pastetave të 

peshkut, pastetave të mëlçisë, pastetave të perimeve, lyerjeve, lyerjeve të mishit, lyerjeve të 

peshkut, lyerjeve të perimeve, xhelatinave, xhelatinës së mishit, xhelatinës së perimeve, 

mishit të konservuar, produkteve të mishit të pasterizuar, supave të mishit; shitje me 

shumicë dhe pakicë të produkteve të mishit të pasterizuar, të ngrirë, të terur apo të zier, 

fruta dhe perime; shitje me shumicë dhe pakicë të gjelatinës, gjemërave, komposteve, 

vezëve, qumështit, produkteve të qumështit, vajra ushqyese, yndyrërave, kafesë, çajit, 

kakaos, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell dhe përgatitje të bëra 

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/386 

(220) 14/03/2016 

(300) 302015106225  18/09/2015  DE 

(731) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, DE 

(591) E kalter, e kuqe dhe verdhe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 1  Kimikate të përdorur në industri, shkencë, fotografi, si dhe në bujqësi, kopshtari 

dhe pylltari; Plehra organikë; Kompozime për shuarje zjarri; Lëndë kimike për ruajtjen e 

ushqimeve; Lëndë për nxirje; Adezivë të përdorur në industri; Agjentë reduktues për 

përdorim në fotografi; Agar-agar; Qymyrna të aktivizuar; Shap; Alga deti [plehra]; Kripëra 

të metaleve akalinë; Alkol; Amoniak; Ujë i acidiluar për ngarkim baterish; Açeton; 

Përgatitje bakteriale të ndryshme nga ato për përdorim mjeksor dhe veterinar; Përgatitje 

bakteriolgjike të ndryshme nga ato për përdorim mjeksor dhe veterinar; Rrëshirë shartimi 

për pemë; Përgatitje ngjitëse për fashatim pemësh; Dyll shartimi për pemë; Katalizatorë 

biologjikë; Kultura biologjike indi të ndryshme nga ato për përdorim mjeksor ose veterianr; 

Përgatitje biologjike, të ndryshme nga ato për qëllime mjeksore ose veterinare; Argjilë e 

bymyer për rritje hidroponike të bimëve [substratë]; Kimikate organike për pastrim; 

Humus; Përgatitje të kondicionuara me baltë; Përgatitje për kursim karburanti; Kimikate 
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për kopshtari, përveç këpurdhëvrasësve, herbicideve, insekticideve dhe parazitvrasësve; 

Kimikate për pylltari, përveç këpurdhëvrasësve, herbicideve, insekticideve dhe 

parazitvrasësve; Përgatitje kimike për përdorim në fotografi; Kimikate për bujqësi përveç 

këpurdhëvrasësve, herbicideve, insekticideve dhe parazitvrasësve; Kimikate për ngopje të 

tekstilit; Kimikate për ngopje lëkure; Përgatitje kimike për kondensim; Kimikate për 

rinovim lëkure; Reagentë kimikë, të ndryshëm nga ato për qëllime mjeksore dhe veterinare; 

Shtesa kimike për karburant motori; Shtesa kimike për vajra; Ujë i distiluar; Përgatitje 

diagnostikuese, të ndryshme nga ato për qëllime mjeksore ose veterinare; Plehra organikë; 

Plehra; Përgatitje për largim të smërçit, të ndryshme nga ato për qëllime shtëpiake; 

Zhvilluesa fotografikë; Kimikate për mbrojtje kundra ujit të lëkurës; Përgaitje për mbrojtje 

nga lagështia, përjashtuar bojrat, për ndërtim; Kimikate për mbrojtje kundra ujit të tekstilit; 

Kompozime për fikje zjarri; Përgatitje kundra zjarrit; Karbon për filtera; Materiale filtrimi 

[përgatitje kimike]; Materiale filtrimi [substanca minerale]; Materiale filtrimi [substanca 

bimore]; Përgatitje filtrimi për industrinë e pijeve; Tretësira fiksuese [fotografi]; Kimikate 

për ruajtje nga njollat për përdorim në pëlhura; Emulsione fotografikë; Letër fotografie; 

Kundërngrirës; Xhelatinë për qëllime fotografike; Lëndë për nxirje; Stuko për xhamaxhi; 

Shkëmbyesa joni [kimikate]; Përgatitje disinkrustuse; Përgatitje anti-inkruestuese; Ngjitësa 

për ndreqje artikujsh të thyer; Përgatitje për pastrim;  Acid karbonik; Përzierje plehrash; 

Ëmbëlsues artificialë [përgatitje kimike]; Lastra fotografike me ndjeshmëri të lartë; Filma 

kinematografikë, me ndjeshmëri të lartë por jo të ekspozuar; Cohë me ndjeshmëri të lartë 

për fotografi; Lastra fotosensitive; Filma me ndjeshmëri të lartë, të paekspozuar; Letër me 

ndjeshmëri të lartë; Substanca për parandalim rrjedhje në montime; Lëndë ruajtëse për lule; 

Përgatitje për rregullim të rritjes së bimës; Kimikate që parandalojnë kondensimin; 

Dherishte; Hormone për përshpejtim pjekje të frutit; Vajra për ruajtje të ushqimit; Fosfate 

[plehëra]; Përgatitje kimike për tymosje mishi; Kompozime për ndreqje gome; Ngjitëse për 

goma; Kompozime për ndreqje të komardareve të gomave [gomat]; kripë amoni; Acid 

hidroklorik; Kripë, e papërpunuar; Kripëra [përgatitje kimike]; Kripëra [plehëra]; Ngjitëse 

për këpucë-sandale; letër vet tonuese gjatë ngjitjes [fotografi]; Silikate; Silikone; Prëgatitje 

për heqje letre muri; Ngjitësa për letër muri; Kripëra tonimi [fotografi]; Banja tonimi 

[fotografi]; Torfe [pleh]; Vazo me torfë për kopshtari; Akull i thatë [dioksid karboni]; 

Vishtull për të zënë zogj; Përshpejtuesa vullkanizimi; Përgatitje që vullkanizojnë; Përgatitje 

për zbutje uji; Kimikate për pastrim uji.   

2  Bojra, vërnikë, llakra; Ruejtësa kundrejt ndryshkut dhe kundrjet prishjes së drurit; 

Ngjyruesa; Lëndë për fiksim ngjyre; Rrëshira natyrale të papërpunuara; Metale në formë 

flete dhe pluhuri për piktorë, dekorues, stampues dhe artistë; Bojra; Lëndë për fiksim 

ngjyre; Pasta për stampues [bojë shtypi]; Bojë për shtypje; Smaltra [vërnikë]; Ngyruesë; 

Bojra për këpucë; Ngjyruesë; Ngjyruesa për pije; Llustra [bojra, llakra]; Veshje për dru 

[bojra]; Përgatitje kundra gërryerjes; Llakra; Ngjyruesa për ushqim; Përgatitje mbrojtëse 

për metale; Letër për ngjyrosje të vezëve të Pashkës; Përgatitje kundra ndryshkut për 

ruajtje; Terpentinë [holluesa për bojra]; Bojë [tonera] për fotokopjuesa; Rezervuar toneri, të 

mbushur, për printera dhe fotokopje; Holluesa për bojra; Holluesa për llakra; Bojra 

tempera; Karamel [ngjyrues ushqimi].   

3  Përgatitje për zbardhim dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; Përgatitje për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; Sapunë; Parfumë, vajra esencialë, artikuj 

kozmetikë, locionë për flokë; Pasta dhëmbësh; Tretësira për fërkim; Përgatitje për largim 

makjazhi; Përgatitje prej aloe vera për qëllime kozmetike; Artikuj kundra djersës [artikuj 
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tualeti]; Aromatizuesa [vajra esencialë]; Spraj për freskim frymëmarrje; Esenca eteriale; 

Vajra eterial; Artikuj kozmetik për vetull; Lapsa për vetull; Kripëra për banjë, jo për 

qëllime mjeksore; Përgatitje kozmetike për banja; Balsamë të ndryshëm nga ato për qëllime 

mjeksore; Bojra për mjekër; Dyll për mustaqe; Gurrë prej shkume deti; Kremra për pastrim 

lëkure; Përgatitje zbardhuese [çngjyruesa] për qëllime kozmetike; Zbardhues lavanderie; 

Shkëlqyesa për mobilje dhe dysheme; Dyll dyshemeje; Deodorantë për kafshë shoqëruese; 

Deodorantë për njerëz ose për kafshë; Sapun dezinfektues; Sapun deodorant; Detergjentë të 

ndryshëm nga ata për përdorim në operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjeksore; Dru 

me aromë; Aroma për parfumosje teshash; Ujë me aromë; Depilatorë; Dyll për depilim; 

Përgatitje për largim smërçi për qëllime shtëpiake; Ngjyruesa për qëllime tualeti; Përgatitje 

për largim ngjyre; Bojra kozmetike; Lyruesa për qëllime kozmetike; Ҫlyruesa të ndryshëm 

nga ato në proçeset e prodhimit; Heqësa njolle; Shkëlquesa lavanderie; Shkëlquesa kolle 

për qëllime lavanderie; Përgatitje për lëmim [kollarisje]; Bojra floku; Spraj për flok; 

Locionë për flok; Kremra kozmetikë; Përgatitje kozmetike për kujdes të lëkurës; Këna 

[bojë kozmetike]; Adezivë për fiksimin e flokut fals; Adezivë për qëllime kozmetike; 

Adezivë për fiksimin e qerpikëve; Produkte kozmetike; Takëme kozmetike; Lapsa 

kozmetikë; Thonjë fals; Qerpikë fals; Prëgatitje për heqje të llakut; Përgatitje për zbardhim 

lëkure; Dyllra për lëkurë; Ruejtësa lëkure [shkëlquesa]; Shkëlqyesa buzësh; Buzëkuqë; 

Heqësa parafine të dyshemesë [përgatitje fërkuese]; Locionë për qëllime kozmetike; 

Përgatitje për aromatizim ajri; Xhelra për masazh të ndryshme nga ato për qëllime 

mjeksore; Sapunë të përgatitur me ilaç; Copa të ngopura me një detergjent për pastrim; 

Përgatitje për çbllokim të tubove kullues; Përgatitje për të bërë të shkëlqejnë gjethet e 

bimëve; Përgatitje për dush për higjenë personale ose qëllime erëheqje [produkte tualeti]; 

Larësa goje, jo për qëllime mjeksore; Ngjitësa për zbukurim thonjsh; Manikyr; Përgatitje 

për kujdes të thonjve; Tretësirë hidroksid natriumi; Neutralizueza për valëzim të 

vazhdueshëm; Vajra për qëllime tualeti; Vajra për qëllime kozmetike; Vajra për qëllime 

pastrimi; Përgatitje për valëzim floku; Vajra për parfumë dhe aromatizues; Parfumë; 

Aroma; Kremra për shkëlqim; Përgatitje për shkëlqim; Shkëlqyesa për proteza dhëmbësh; 

Pomadra për qëllime kozmetike; Lule të thara dhe erëza [aromatizuesa]; Përgatitje për 

pastrim në të thatë; Përgatitje lustrimi; Përgatitje për rruajtje; Sapun rroje; Gurrë rroje 

[regjësa]; Locionë për pas rroje; Përgatitje për tymosje [aromatizuesa]; Kallama temjani; 

Lëngje për pastrim xhami të përparmë automjeti; Qumësht për pastrim për qëllime tualeti; 

Përgatitje për pastrim; Përgatitje për pastrim të protezave të dhëmbëve; Përgatitje për 

largim ndryshku; Përgatitje kozmetike për qëllime dobësimi; Përgatitje për bluarje; Letër 

zmerile; Makjazh; Përgatitje për makjazh; Pudër makjazhi; Letër zumpareje; Maska 

bukurie; Krem për këpucë; Shkëlqyes për këpucë; Dyll për këpucë; Sapun kundra djersës; 

Sapunë; Sapun për djersitjen e këmbës; Shampo; Përgatitje për krem plazhi; Përgatitje për 

nxirje në diell [produkte kozmetikë]; Kollë për lavanderi; Përgatitje për pastrim të letrës së 

murit; Terpentinë, për çlyrosje; Produkte kozmetike për kafshë; Shampo për kafshë 

shoqëruese; Artikuj tualeti; Kallëpë sapuni; Ujë tualeti; Shampo të thata; Agjentë për tharje 

për makinat larëse të enëve; Peceta të ngopura me locionë kozmetikë; Lëndë për larje për 

përmirësimin e pamjes së rrobave sidomos tekstileve; Përgatitje lavanderie për njomje; 

Përgatitje lavanderie; Peroksid hidrogjeni për qëllime kozmetike; Mbushje pambuku për 

qëllime kozmetike; Shkopinj me pambuk për qëllime kozmetike; Zbutësa pëlhurash për 

përdorim në lavanderi; Përgatitje kozmetike për qerpikë; Bojë për qerpikë-vetulla; Xhelra 

për zbardhim të dhëmbëve; Pasta dhëmbësh; Kalkime zbukurimi për qëllime kozmetike  
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4  Vajra dhe lyra industriale; Lubrifikantë; Kompozime për thithje pluhuri, lagështimi dhe 

lidhje; Karburante (lëndë ndjegëse për motorë me ndezje me shkëndijë) dhe lëndët për 

ndriçim; Qirinjë dhe fitilë për ndriçim; Benzinë; Dyllë blete; Lëndë djegëse e gaztë; Dru 

zjarri; Naftë; Alkol i metiluar; Lëndë djegëse; Qirinjë për pemën e Krishtlindjes; Qirinjë të 

parfumuar; Energji elektrike; Përgatitje për largimin e pluhurit; Dhjamë për ndriçim; 

Qirinjë të hollë; Lyra për lëkurë; Ruejtësa për lëkurë [vajra dhe yndyrna]; Vaj për ruajtje të 

lëkurës; Lëndë djegëse për ndriçim; Karburant mineral; Vaj motori; Drita nate [qirinjë]; 

Dredha letre për ndriçim; Lubrifikantë; Lyra për lustraxhi; Përgatitje prej vaj soje për 

trajtim jo me ngjitje të enëve të gatimit; Kompozime për mbajtje nën kontrool të pluhurit në 

sipërfaqje të pluhurosura; Karburante; Dyll për ndriçim  

5  Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgaititje higjenike për përdorim mjeksor; 

produkte dietike për qëllime mjeksore, ushqim për bebe; Shtesa ushqimore për njerëz; 

Shtesa ushqimore për kafshë; Leukoplastë, materiale për fashatim; Materiale për mbushje 

dhëmbësh, dyll dentar; Dezinfektantë; Përgatitje për asgjesim parazitësh; Këpurdhëvrasës, 

herbicide; Analgjezikë; Anestezikë; Antibiotikë; Antiseptikë; Pambuk antiseptik; Shuarës 

oreksi për qëllime mjeksore; Byzylykë për qëllime mjeksore, Ilaçe për qëllime njerëzore; 

Ilaçe për qëllime veterinare; Ilaçe për qëllime dentare; Lëndë kaustike për qëllime 

farmaceutike; Lapsa kaustikë; Larësa syri; Açetate për qëllime farmaceutike; Brekë-pelena 

për bebe; Pelena për bebe; Kripë banje për qëllime mjeksore; Përgatitje banje për qëllime 

mjeksore; Banjo (përgatitje terapeutike për -); Fibra (Dietë -); Bandazhe për fashatim; 

Mjete qetësuese; Përgatitje biologjike për qëllime mjekimi; Përgatitje biologjike për 

qëllime veterinare; Mjete pastrimi; Bonbone me ilaç; Pilula për nxirje; përgatitje kimiko-

farmaceutike; Kontraceptivë kimikë; Prëgatitje kimike për qëllime mjeksore; Përgatitje 

kimike për qëllime farmaceutike; Përgatitje kimike për qëllime veterinare; Peceta 

kirurgjikale; Implante kirurgjikalë [inde të gjallë]; Peshqirë sanitarë; Deodorantë, të 

ndryshëm nga ato për njerëz ose për kafshë; Deodorantë  për veshje dhe tekstike; 

Dezinfektantë për qëllime higjenike; Detergjentë për qëllime mjeksore; Detergjentë për 

qëllime mjeksore; Pije dietike të përshtatura për qëllime mjeksore; Substanca dietike për 

përdorim mjeksor; Ushqime dietike të përshtatura për përdorim mjeksor; Përgatije 

albuminoze për qëllime mjeksore; Përgatitje prej enzime për qëllime mjeksore; Përgatitje 

prej enzime për qëllime veterinare; Fermente për qëllime farmaceutike; Lyra për qëllime 

mjeksore; Lyra për qëllime veterinare; Letër për kapje insektesh; Lapsa hemostatikë; 

Adezivë për proteza dhëmbësh; Përgatitje për hemorroide; Këpurdha nga kalbëzimi i drurit 

në të thatë (Përgatitje për asgjesim -); Suva ngjitëse; Ilaçe për djersitje; Hormone për 

qëllime mjeksore; Ilaçe prej drithi; Barëra insektlarguese për qentë; Locionë për qen; 

Insekticide të lëngshëm për qen; Vaksina; Brekë, thithëse, për mospërmbajtës; Insekticide; 

Barëra insektlarguese; Lubrifikantë seksual personal; Ftohje me spërkatje për qëllime 

mjeksore; Ҫamçakëzë për qëllime mjeksore; Germicide; Kompresa; Lapsa për 

kokëdhimbje; Ҫajra barishtorë për qëllime mjeksore: Solucione për lente kontakti; 

Përgatitje për pastrim ajri; Pije mjekuese; Bimë mjekuese; Përgatitje mjeksore për rritje 

floku; Ҫajra mjeksorë; Ujë deti për banjo mjekuese; Undyra të qumështuara; Dhimbje koke 

(Artikuj për -); Shtesa ushqimore minerale; Ujra mineralë për qëllime mjeksore; Kripëra uji 

mineral; Diegie (Përgatitje për trajtim -); Kallo (Përgatitje -); përgatitje për largimin e erës 

së keqe; Përgatitje për të ndihmuar daljen e dhëmbëve; Përgatitje dushi për qëllime 

mjeksore; Reduktim i aktivetetit seksual (Përgatitje -); Peceta higjenike për gra; Brekë 

higjenike për gra; Baltë për banjo; Baltë (Mjekuese -); Përgatitje për mbrotje nga mola; 
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Letër (mbrojtëse nga mola -); Larësa goje për qëllime mjeksore; Shtesa ushqimore; Ilaçra 

qetësues për nerva; Vajra mjekues; Kularë antiparazitik për kafshë; Përgatitje 

antiparazitike; Paraziticide; Përgatitje farmaceutike; Përgatitje farmaceutike për kujdes të 

lëkurës; Përgatitje sterilizuese; Pilula për tymosje; Përgatitje për tymosje për qëllime 

mjeksore; Përgatitje për pastrim lente kontakti; Ҫanta mjeksore, të mbartëshme, të 

mbushura; Pomadra për qëllime farmaceutike; Kripëra për banjo me ujë mineral; Barëra 

gjumi; Ilaçe seroterapeutikë; Peceta higjenike për gra; Pomadra për djegiet nga dielli; 

Përgatitje për djegie nga dielli për qëllime farmaceutike; Mbushje pambuku për ushqimin 

me gji; Cigare pa duhan për qëllime mjeksore; Tamponë; Shami të nginjura me locionë 

farmaceutikë; Përgatitje për asgjesim parazitësh; Herbicide; Barëra të lëngshëm për vaginë; 

Kuti të ndihmës së parë, të mbushura; Fashatime kirurgjikale; Pambuk thithës; Substanca 

që ndihmojnë tretjen për qëllime farmaceutike; Përgatitje veterinare; Përgatitje prej 

vitamine; Lapsa për lytha; Pambuk për mbushje për qëllime mjeksore; Pelena për kafshë 

shoqëruese; Sheqer për qëllime mjeksore  

7  Vegla makine; Lëvizësa dhe motorë (përjashtuar ato për automjete tokësore); Makina për 

shitje automatike; Motorë lëvizës të ndryshëm nga ato për automjete; Makineri për prodhim 

pijesh të gazuara; Makineri për prodhim uji mineral; Pompa për ajrim për akuarium; 

Makineri për prerje të bukës; Inkubatorë për vezë; Makineri për hekurosje; Aparatura 

pastrimi që përdorin avullin; Hapëse kanaçesh, elektrike; Dinamo; Dinamo biçiklete; Furça, 

që punojnë me energji elektrike; Thërmuesa/mulli për shtëpi, elektrikë; Gjeneratorë për 

energji elektrike; Makineri për përgatitje pije, elektromekanikë; Makineri për përgatitje 

ushqimi, elektromekanikë; Motorë, elektrikë, të ndryshëm nga ato për automjetë 

tokësorë;Pompa lyerje; Filtera [pjesë të makinave ose motorëve]; Shtypëse frutash, 

elektrike, për qëllime shtëpiake; Grila për perime; Pjatalarëse; Makineri larëse me presion 

të lartë; Mullinjë kafeje, të ndryshëm nga ato që vihen në punë me dorë; Sharra me 

zinxhirë; Pistoleta për ngjitje, elektrike; Makina për shpërndarje të shiritave ngjitës 

[makineri]; Makineri përzierje; Makineri për kuzhinë, elektrike; Makina shtrydhëse; 

Makineri për prodhim brumërash të ngrënshëm; Makineri përzierëse, elektrike, për qëllime 

shtëpiake; Mullinj për qëllime shtëpiake, të ndryshëm nga ata që vihen në punë me dorë; 

Mullinjë [makineri]; Makina qepëse; Gjeneratorë fuqie për emergjenca; Makineri për 

lustrim parketi, elektrike; Mullinj për piper të ndryshëm nga ata që vihen në punë me dorë; 

Pompa [makineri]; Pompa [pjesë makinerie, lëvizësa ose motorë]; Makineri dhe aparatura 

për pastrim, elektrike; Rrahësa, elektrikë; Tundësa; Fleta sharre [pjesë për makineri]; 

Sharra [makineri]; Mbjellësa [makineri]; Gërshërë krasitje, elektrike; Qethësa [makineri]; 

Bobina, mekanike, për tubo të përkulshëm; Makineri axhustimi; Gurë zmeril [pjesë 

makinerie];Rrahësa vezësh, elektrikë, për qëllime shtëpiake; Makina prerëse [makineri]; 

Makineri për lustrim këpucësh, elektrikë; Fshesa elektrike; Qese për fshesa elektrike; Tubo 

gome për fshesa elektrike; Pjesë shtesë për fshesa elektrike për shpërbërje parfumësh dhe 

dezinfektantësh; Makineri për përpunim ushqimi, elektrike  

8  Vegla dhe mjete dore (që vihen në punë me dorë); Takëme; Armë të ftohta; Brisqe rroje; 

Gërshërë për mjekër; Gërthapë; Kacek oxhaku [vegla dore]; Turjela; Turjela dore [vegla 

dore]; Hekura për hekurosje; Hapëse kanaçeje, jo-elektrike; Thyrëse akulli; Sete për 

manikyr, elektrike; Takëme [thika, pirunj dhe lugë]; Kuti për brisqe rroje; Shpatulla të 

piktorit; Lima [vegla]; Pajisje lustruese për thonj, elektrike ose jo-elektrike; Mjete dore për 

bërje kaçurrela të flokut; Sekatorë; Vegla për kopsht, që vihen në punë me dorë; Thika për 

perime; Aparatura për vrasje të parazitëve të bimëve; Hekura për lustrim; Hekura për 
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shkëlqim lëkure nga këpucari; Grabujë për pastrim të rërës; Masha për kaçurrela; Pajisje 

për depilim, elektrike dhe jo-elektrike; Hanxharë; Pompa dore; Grabuja [vegla dore]; 

Gërshërë për krasitje në pjesët e cepave; Shpatull kruese [vegla dore]; Vegla për birime 

[vegla dore]; Sete manikyri; Havanë për shtypje; Pajisje për të futur penin në gjilpanë; 

Lima për thonj; Lima për thonj, elektrike; Pinceta për thonj; Prerëse e thonjve, elektrike ose 

jo-elektrike; Pinca për thonj; Heqës thonjsh; Pajisje për shpim veshësh; Sete pedikyri; 

Masha; Piskatore; Prerës për pica, jo-elektrike; Qethës bari [instrumenta dore]; Teha brisku; 

Brisqe rroje, elektrikë ose jo-elektrikë; Rripa për mprehje brisku rroje; Kuti për rroje; Lima 

të ashpra [vegla dore]; Kruajtës [vegla dore]; Lopata [vegla dore]; Gërshërë; Gërshërë 

krasitje; Tranxha [mjete dore]; Mjete për mprehje tehu; Mjete për zmerilim [mjete dore]; 

Gur zmeril [vegla dore]; Gurë mprehës; Lima prej zumpareje; Mekanizma të rrumbullakët 

për gëryerje dhe pastrim; Makineri prerëse; Vegla prerëse [vegla dore]; Sende prerëse 

[vegla dore]; Ҫelësa [vegla dore]; Kaçavida; Shpatulla [vegla dore]; Shiringa për spërkatje 

insekticidesh; Spërkatës incekticidi [vegla dore]; Vula [vegla dore]; Argjendurina [thika, 

pirunj dhe lugë]; Heqësa gjembash [vegla dore]; Rripa për vegla [mbajtëse]; Ҫeliqe për 

thika; Satëra [thika]; Satëra për perime; Bigudi për qerpikë; Pinca; Masha për sheqer  

9  Aparatura dhe instrumenta shkencorë, lundrimi, fotografikë, kinematografikë, optikë, 

peshimi, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të jetës dhe mësimdhënies; 

Aparatura dhe instrumenta për drejtimin, kyçje-shkyçje, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; Aparatura për regjistrimin, transmetimin 

ose riprodhimin e zërit dhe figurave; Mbartës magnetik të dhënash, disqe për regjistrim; 

Disqe kompakte, DVD-të dhe mjete të tjera dixhitale për regjistrim; Mekanizma për 

aparatura që punojnë me monedhë; Aparate për regjistrim të parave të thata, makina 

llogaritëse, pajisje për përpunim të dhënash, kompjutera; Programe për kompjutera; 

Aparatura për fikje zjarri; Këmbaleca (Fotografikë -); Alarme; Alkolmetra; Makina me 

sekretari; Aparatura për regjistrim në distancë; Aparatura për frymëmarrje, përjashtuar ato 

për frymëmarrje artificiale; Maska për frymëmarrje, të ndryshme nga ato për frymëmarrje 

artificiale; Respiratorë për filtrim ajri; Bateri elektrike; Fotometra; Skedarë të 

shkarkueshëm me figura; Aparatura për fototelegrafi; Telefona me video; Diafragma 

[fotografi]; Syze kundra shkëlqimit verbues; Streha kundra shkëlqimit verbues; Blice 

[fotografi]; Llampa fleshi fotografike; Peshore e letrave; Syze [optike]; Kuti për syze; 

Skeletë për gjyslykë; Lente për monokla; Pajisje dixhitale me disqe kompakt për regjistrim 

dhe dëgjim zëri; Koduesa magnetikë; CD rom-e; Disqe (kompakte -) [audio-video]; 

Programe për kompjutera [programe], të regjistruar; Programe kompjuterikë, të regjistruar; 

Programe për operim kumpjuteri, të regjistruar; Pajisje periferike të përshtatura për 

përdorim me kompjutera; Programe (kompjuteri -) [programe të shkarkueshëm]; Programe 

kompjuterikë për lojra; Tastiera për lojra; Aparatura për përpunim të dhënash; Diapozitivë 

[fotografi]; Aparatura për projektim me diapozitivë; Instalime, elektrike, për mbrojtje 

kundra vjedhjes; Aparatura alarmi kundra vjedhjes; Kuadro për foto dixhitale; Makineri që 

diktojnë; Rregullatorë [reostatë] (drite -), elektrikë; Disketa; Periferikë për kompjutera ku 

futet disku; Dozimetra; Printera për kompjutera; Aparatura për matje presioni; Lampa 

(dhomë e errët -) [fotografi]; Dhoma të errrëta [fotografi]; Pajisje për regjistrim dhe dëgjim 

me DVD; Ҫorape, të ngrohura në mënyrë elektrike; Drynj, elektrikë; Kabllo elektrikë; 

Valvula termionike; Tabela elektronike paraqitje; Publikime elektronike, të shkarkueshme; 

Ditarë elektronikë; Gardhe të elektrifikuar; Aparatura marrëse audio dhe video; Aparatura 

që masin distancën; Ergometra; Zbulues të monedhave false; Makineri faksi; Televizorë; 
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Telefonë; Alarme për zjarr; Veshje rezistente për zjarr; Film i ekspozuar; Aparatura 

kinematografike; Aparate për prerje filmi; Filtera për maska për frymëmarrje; Filter për 

kamera fotografike; Aparatura fotografike; Aparatura për fotokopje; Takëme për telefonë 

që nuk mbahen në dorë; Sete radiotelefonie; Instrumenta për testim gazi; Makineri për 

tërheqje parash (të automatizuara -) [ATM]; Gramafonë me monedhë, melodikë; Makineri 

për numërim dhe klasifikim parash; Peshore; Aparatura të Sistemit të Pozicionimit Global 

[GPS]; Gjysmë përçuesa; Lartësimatësa; Bilbil për qenj; Lagështimatësa; Karta 

identifikimi, magnetike; Ndërfaqësa për kompjutera; Tubo të energjisë elektrike; Bashkuesa 

për tela [elektriciteti]; Karta inteligjente [karta me qark të intergruar]; Pajisje për regjistrim 

dhe dëgjim zëri me kasetë; Lastra (Mbartësa për errësirë -) [fotografi]; Filma 

kinematografikë, të ekspozuar; Lexues optik karakteresh; Pajisje fundore [elektriciteti]; Zile 

[pajisje alarmi]; Tone zileje të shkarkueshëm për telefona celularë; Monokla; Kabllo 

koaksial; Karta magnetike të koduara; Kolektorë, elektrikë; Kompaste [intrumenta matëse]; 

Lente kontakti; Kuti për lente kontakti; Kufje që mbështeten në kokë; Ngarkuesa për bateri; 

Kompjutera; Kuti për transport kompjuteri; Lazera, jo për qëllime mjeksore; Altoparlantë; 

Pajisje për montim të altorpalantit; Tubo [elektriciteti]; Lexuesa [pajisje për përpunim të 

dhënash]; Dioda për emetim drite [LED]; Tabela, ndriçuese; Treguesa elektronikë që 

emetojnë dritë; Vizore [instrumenta matës]; Aparatura për analizën e ajrit; Xhama 

zmadhues [optikte]; Shirita magnetikë; Njësi shiritash magnetikë për kompjutera; Mbartës 

magnetikë të dhënash; Mi [pajisje periferike kompjuterike]; Tapetë miu; Megafonë; 

Instrumenta matës; Pajisje matëse, elektrike; Instrumenta matje; Lugë për matje; Vizore 

[instrumenta matës]; Mikrofonë; Mikroproçesorë; Mikroskopë; Telefona celularë; 

Modemë; Monitorë [pajisje kompjuterike]; Monitorë [programe kompjuterike]; Filma 

kinematografikë (aparatura për montim -); Mbrojtëse dhëmbësh; Skedarë muzike të 

shkarkueshëm; Aparatura për analizim të ushqimit; Kapëse hunde për zhytësa dhe notarë; 

Automjete (Aparatura për navigim -) [kompjutera në bord]; Instrumenta lundrimi; 

Kompjuter i vogël; Shtupë për veshët për zhytësa; Mallra për syzabërës; Aparatura dhe 

instrumenta optikë; Mbartës optik të dhënash; Fibra optikë; Disqe optikë; Pajisje radio për 

shkëmbim mesazhesh numerikë; Mjekësi (Aparatura dhe instrumenta për -); Aparatura 

regjistruese; Printera për grafika; Projektorë; Ekranë projektimi; Radarë; Radio; Radio për 

makinë; Kuadro për diapozitivë; Aparatura qendërzimi për diapozitivë; Detektorë duhani; 

Makina llogaritëse; Vizore me rrëshqitës; Disqe me pasqyrim për veshje, për parandalim të 

aksidentëve të trafikut. Helmeta për kalërim; Rrjeta mbrojtëse; Pëlhura të gomuara 

mbrojtëse; Rripa sigurimi; Aparatura dhe pajisje për shpëtim të jetës; Jelek mbrojtës; Orë 

me rërë; Aparatura për shkëlqim për printime fotografike; Skanera [pajisje për përpunim të 

dhënash]; Disqe për regjistrim; Ҫelësa, elektrikë; Pajisje të shpërndarjes [elektrike]; Panelë 

shpërndarje [të energjisë elektrike]; Tabela mekanike; Ekranë [fotografik]; Mbrojtëse për 

kokë; Helmeta mbrojtëse për sporte; Maska mbrojtëse; Sete për transmetim 

[telekomunikacioni]; Etiketa elektronike për mallra; Panelë sinjalizimi, të ndritshëm ose 

mekanikë; Syze dielli; Pajisje kompjuterike kujtese; Ҫanta kryesisht të bëra për aparatura 

dhe instrumenta fotografikë; Pasqyra [optike]; Syze për sporte; Tubo për të folur; Sisteme 

për mbrojtje kundra zjarrit; Bobina [fotografi]; Mbajtëse për aparate fotografike; Mbajtëse 

për aparate fotografike; Ora (Kohë -) [pajisje për regjistrim kohe]; Spina, priza dhe 

kontakte të tjerë [lidhje elektrike]; Mbulesa për priza elektrike; Lexuesa të bar kodit; 

Sirena; Tahometra; Makina llogaritëse xhepi; Pajisje përkthyese elektronike xhepi; 

Teleskopë; Aparatura për tregim të temperaturës; Tabela për tregim të temperaturës, jo për 
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qëllime mjeksore; Termometra, jo për qëllime mjeksore; Shirita për regjistrim zëri; 

Aparatura për regjistrim zëri; Pajisje për regjistrim dhe riprodhim të zërit dhe figurës; 

Mbartësa të regjistrimit të zërit; Amplifikatorë; Aparatura për riprodhim të zërit; Pajisje të 

mbartëshme për riprodhim zëri dhe figure; Stereo personale; Pajisje të vogla për regjistrim 

dhe riprodhim zëri që përdoren gjatë ecjes; Aparatura për tharje për printime fotografike; 

Varëse për tharje [fotografi]; Filtera për rreze ultravjollcë, për fotografi; Veshje për 

mbrojtje kundra aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; Doreza për mbrojtje kundra 

aksidenteve; Rrjeta për mbrojtje kundra aksidenteve; Pajisje mbrojtëse për përdorim 

personal kundra aksidenteve; Aparatura për mësimdhënie; Aparatura audiovizuale për 

mësimdhënie; Pajisje periferike kompjuterike ku futet USB; Aparatura zmadhimi 

[fotografi]; Shkrepësa (Mbyllës -) [fotografi]; Kaseta video; Ekrane për videe; 

Videokamera; Kaseta video; Videoregjistruesa; Kaseta me videolojra; Aparatura për 

balancim; Aparatura dhe instrumenta për peshim; Instrumenta matje peshe; Trekëndësh që 

paralajmëron avari të automjetit; Govata për larje [fotograi]; Nivelë me flluska ajri; 

Erëmatësa; Ҫorape ere për tregimin e drejtimit të erës; Filma vizatimor; Aparatura për 

regjistim të kohës; Orë, automatike; Busulla [instrument matës]; Bateri për ndriçim  

10  Instrumenta dhe aparatura kirurgjikale, mjeksore, dentare dhe veterinare; Gjymtyrë, sy 

dhe dhëmbë artificialë; Artikuj ortopedikë; Materiale për qepje plage; Pajisje shpërndarëse 

aerosoli për qëllime mjeksore; Ҫanta të përshtatura për përdorim për kirurgë dhe doktorë; 

Kuti për të vënë barnat; Unaza për kruerje për dhëmbë për bebe; Aparatura për analiza 

gjaku; Pulsmatësa; Aparatura dhe instrumenta kirurgjikalë; Implante kirurgjikalë [materiale 

artificialë]; Takëme kirurgjikalë; Gjilpëra për qepje plage; Sfungjerë (kirurgjikalë -); 

Pasqyra kirurgjikale; Defibrilatorë; Aparatura diagnostikuese mjeksore për qëllime 

mjeksore; Aparatura dialize; Qese akulli për qëllime mjeksore; Bandazhe, elastike; 

Instrumenta elektrik akupunture; Mbrojtëse gishti për qëllime mjeksore; Thitha për shishe 

për ushqyerje; Pajisje për mbrojtje nga zhurmat; Zgavra të trupit (Mjete për larje -); 

Bandazhe leukoplasti për qëllime ortopedike; Breza për qëllime mjeksore; Rripa për 

qëllime ortopedike; Proteza për flok; Doreza për qëllime mjeksore; Uturakë [enë]; Batanije, 

elektrike, për qëllime mjeksore; Shtroje (Sistem ngrohje -), elektrik, për qëllime mjeksore; 

Mjete ndihmëse për ngrohje; Korse për qëllime mjeksore; Shiringa injeksioni; Inhalatorë; 

Injektorë për qëllime mjeksore; Qese për dush; Jastëkë për qëllime mjeksore; Ҫorape për 

variçe; Paterica; Lampa për qëllime mjeksore; Lazera për qëllime mjeksore; Jastëkë ajri për 

fjetje për qëllime mjeksore; Jastëkë ajri për qëllime mjeksore; Dyshekë ajri, për qëllime 

mjeksore; Maska për përdorim për personel mjeksor; Aparatura masazhi; Aparatura 

masazhi estetik; Doreza për masazh; Aparatura dhe instrumenta mjeksorë; Aparatura për 

ushtrime fizike, për qëllime mjeksore; Lugë për adiminstrim të ilaçeve; Pompa gjoksi; 

Kontraceptivë jo-kimikë; Kruarse veshi; Shtupa (Veshi -) [pajisje për mbrojtje të veshit]; 

Artikuj ortopedikë; Mbështetëse harku për këpucë; Bandazhe për nyje, anatomike; 

Bandazhe për gju ortopedik; Këpuc ortopedike; Tabanë ortopedikë; Kondomë; Matësa 

pulsi; Pompa për qëllime mjeksore; Mbajtëse për shishe ushqimi; Rubineta për shishe 

ushqimi; Gërshërë për kirurgji; Jaki për kirurgji; Fasha [bandazhe për mbështetje]; 

Biberonë për bebe; Bisturi; Sonda për qëllime mjeksore; Enë kryesisht bërë për mbetje 

mjeksore; Ҫorape elastikë për qëllime kirurgjikale; Paketa termike për qëllime të ndihmës 

së parë; Termometra për qëllime mjeksore; Llampa me rreze ultravjollcë për qëllime 

mjeksore; Breza amësie; Shtresa për mospërmbajtje; Breza hipogastrik; Aparatura dhe 

instrumenta urologjikë; Pajisje sprucuese për qëllime mjeksore; Aparatura dhe instrumenta 
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për veterinari; Aparatura vibromasazhi; Kompresa (Termo-elektrike -) [kirurgji]; Pasqyra 

për dentistë; Kruarse gjuhe  

11  Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime higjenike; Lavamanë; Pajisje nxjerëse të avujve të gatimit; Ndriçuesa; 

Ngrohësa, elektrikë, për shishet e ushqimit; Aparatura dhe instalime ndriçimi; Aparatura 

ndriçimi për automjete; Aparatura ndriçimi me dioda për emetim drite [LED]; Llampa; 

Ngrohëse krevati; Prozhektorë; Aparatura për nxirje [shtretër për rreze dielli]; Makineri për 

bërje buke; Drita elektrike për pemët e Krishtlindjes; Autoklava [enë elektrike me presion]; 

Spote për tavan; Aparatura dezinfektimi; Aparatura shpërndarëse dezinfektimi për banjo; 

Aparatura për heqjen e erës së keqe, jo për përdorim personal; Makina dhe aparatura akulli; 

Kuti për akull; Freskore elektrike për përdorim personal; Ҫajnikë, elektrikë; Fishekzjarre; 

Priza për drita elektrike; Aparatura të thella për skuqje, elektrike; Dollapë ngrirës; 

Aparatura për ftohje pijesh; Poça ndriçimi, elektrike; Poça për ndriçim; Aparatura për 

pjekje; Hell për pjekje; Tharëse floku; Batanije elektrike, jo për qëllime mjeksore; 

Aparatura për ngrohje, elektrike; Furra me ajër të nxehtë; Aparatura për ngrohje; Aparatura 

jonizimi për trajtim të ajrit ose ujit; Pajisje elektrike për të bërë kos; Filtera kafeje, 

elektrikë; Makina për kafe, elektrike; Instalime për kondicionim ajri; Aparatura dhe 

instalime për gatim; Enë gatimi, elektrike; Soba elektrike [furra]; Pajisje dhe instalime 

ftohëse; Enë ftohëse; Dollap ftohës; Llampa elektrike; Poça llampe vajguri; Abazhura; 

Fener Kinezë; Tubo luminishent për ndriçim; Aparatura për heqjen e erës së keqe të ajrit; 

Filtera për kondicionim ajri; Apratura dhe makineri për pastrim ajri; Instalime dhe 

aparatura për ventilim [kondicionim ajri]; Furra me mikrovalë [aparatura gatimi]; Rubineta 

për tubo uji; Ҫyça rubineti kundra spërkatjes; Reflektorë llampe; Aparatura dhe instalime 

higjenike; Tenxhere gatimi me presion, elektrike; Soba; Elektrikë xhepi; Ngrohësa xhepi; 

Nevojtore; Filtera për ujë të pishëm; Forma për vafer, elektrike; Shishe për ujë të nxehtë; 

Furnela elektrike; Makineri për tharje rrobash, elektrike; Aparatura dhe instalime për zbutje 

të ujit; Aparatura për filtrim uji; Aparatura për marrje të ujit; Drita për biçikletë  

12  Automjete; Aparatura për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; Mbulesa automjetesh [të 

formëzuara]; Dhomë e rimorkiuar [automjete]; Aparatura, makineri dhe pajisje aeronautike; 

Mbulesë shale për biçikleta ose motorçikleta; Pajisje kundra shkëlqimit verbues për 

automjete; Pajisje kundra vjedhjes për automjete; Alarme kundra vjedhjes për automjete; 

Triçikla; Karroca dore për psonisje; Automjete elektrikë; Motora, elektrikë, automjete 

tokësorë; Biçikleta; Zile për biçikleta; Zinxhirë për biçikleta; Kosha të përshtatur për 

biçikleta; Mbrojtëse si veshje për biçikleta me motor, biçikleta; Pompa biçiklete; Sinjale 

kthese për biçikleta; Automjete për lëvizje në tokë, ajër, ujë ose hekurudhë; Goma për rrota 

për automjete [goma]; Ndenjëse për automjete; Takëme për ndreqje të komardareve; Rrjeta 

për bagazhe për automjete; Shporta të përshtatura për biçikleta; Mbartës bagazhi për 

automjete; Bori për automjete; Karroca fëmijësh; Strehë për karrige me rrota; Pompa ajri 

[pajisje shtesë për automjete]; Mbulesa për karrige me rrota; Motoskutera [automjete]; 

Karrocë invalidësh; Pasqyra për automjete; Shala për biçikleta me motor, biçikleta ose 

motorçikleta; Torba të përshtatutra për biçikleta; Fshirëse xhami të përparmë automjeti; 

Komardare për goma pneumatike [goma]; Goma pa komardare [goma] për biçikleta me 

motor, biçikleta; Karrocë e vogël që mbart tub të mbështjellë; Slitë [automjete]; Baltapritës; 

Zinxhirë kundra rrëshqitjes; Saja me motor; Mbulesa ndenjësesh për automjete; karroca 

dore; Baltëpritëse për biçikleta; Pulla ngjitëse prej gome për ndreqje komardare; Takëm 

sigurimi për ndenjëset e automjetit; Rripa sigurimi për ndenjëset e automjetit; Ndenjëse të 
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sigurta për fëmijë, për automjete; Pritëse të dritës së diellit të përshtatura për automjete; 

Valvula për goma automjeti [goma  

14  Metale të çmuar dhe aliazhe të tyre; Stoli të çmuara; Zbukurime [stoli të çmuara]; Gurrë 

të çmuar; Instrumenta kohëmatje dhe kronometrikë; Hajmali [stoli të çmuara]; Karfica 

[stoli të çmuara]; Byzylykë [stoli të çmuara]; Orë dore; Stoli të çmuara prej qelibari të 

verdhë; Karfica zbukurimi [stoli të çmuara]; Gurë gjysmë të çmuar; Varëse për në qafë 

[stoli të çmuara]; Zbukurime për kapele prej metali të çmuar; Zinxhirë [stoli të çmuara]; 

Kapëse për kravatë; Karficë për kravatë; Butona manshete; Medalionë [stoli të çmuara]; 

Monedha; Vathë; Rruaza për të bërë stoli të çmuara; Perla [stoli të çmuara]; Unaza [stoli të 

çmuara]; Varëse çelsash  [stringla ose medalojnë]; Kuti për stoli të çmuara [kuti]; Karfica 

zbukurimi; Kronometra; Stoli me gurë të çmuar artificial; Ora; Rripa ore; Kuti për orë dhe 

bërje ore; Kuti për orë muri dhe tavoline; Kuti orë dore; Kuti për ora dore [dhuratë]; 

Zinxhirë ore; Ora me alarm; Instrumenta kronometrikë  

16  Letër, kartonë dhe artikuj shkrimi; Materiale të shtypura; Material për libërlidhje; 

Fotografi; Artikuj shkrimi; Ngjitësa për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; Materiale për 

artistë; Furça për pikturë; Makina shkrimi dhe pajisje zyre (me përjashtim të mobiljeve); 

Materiale udhëzuese dhe mësimdhënie (me përjashtim të aparaturave); Materiale plastikë 

për amballazhim (që nuk përfshihen në klasa të tjera); Qese mbeturinash prej letre ose 

plastike; Piceta letre për largim makjazhi; Dosje dokumentash [artikuj shkrimi]; Albumë; 

Plastifikues dokumentash për përdorim në zyrë; Atllase; Thuma [artikuj shkrimi]; Kapëse 

kartmonedhash; Shtroje për shishe birre; Piktura; Vizatime [piktura], të futura ose jo- të 

futura në kornizë; Lapsa; Shtroje [artikuj shkrimi]; Pulla postare; Letër shkrimi; Pamfletë; 

Libra; Mbajtëse librash; Pajisje zyre, me përjashtim të mobiljeve; Kapëse për zyrë; 

Mbajtëse dokumentash [artikuj shkrimi]; Bileta; Etiketa, jo prej tekstili; Flamuj prej letre; 

Kuti boje [artikuj për përdorim në shkollë]; Mbështjellëse shishje prej kartoni ose letre; 

Korrektorë të lëngshëm [pajisje zyre]; Fletushka reklame; Cipa të holla plastike për 

mbështjellje; Formularë, të shtypur; Fotografi [të shtypura]; Foto me cinkografi; Makina 

afrankimi për përdorim zyre; Globe tokësorë; Karta përshëndetje; Fasho elastike për zyra; 

Manuale; Makina kapëse [pajisje zyre]; Zarfe [pajisje shkrimi]; Filter kafeje prej letre; 

Kalendarë; Karta; Katalogë; Shirita ngjitës për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; 

Aparatura për vënie fotografish; Ngjitësa për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; Fasho 

ngjitëse për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; Makina shpërndarëse të shiritave ngjitës 

[pajisje zyre]; Qese për gatim në mikrovalë; Letër kompjativ [artikuj zyre]; Grykashkë 

letre; Shënuesa për libra; Pajisje biruese për zyrë; Paketa plastike me fluska për mbështjelle 

ose paketim; Kanavacë për pikturim; Furça për pikturë; Lapsa shënjues [pajisje shkrimi]; 

Bllok shënimesh; Dosje [pajisje zyre]; Peshqirë fytyre prej letre; Peshqirë prej letre; 

Mbulesa prej letre për vazo me lule; Fjongo letre; Peceta tavoline prej letre; Shami letre; 

Qese konike prej letre; Letër pergamene; Postera; Shtroje prej letre; Kartolina; Prospekte; 

Fshirëse prej gome; Pineskë; Kuti prej kartoni ose letre; Instrumente shkrimi; Libra për 

shkrim ose për vizatim; Makina shkrimi, elektrike ose jo-elektrike; Materiale shkrimi; Kuti 

shkrimi [sete]; Bllok shënimesh; Publikime të shtypura; Mbajtëse fotografie; Vula dylli; 

Bojë; Mbulesa tavoline prej letre; Shtroje tavoline prej letre; Letër higjenike; Shtroje në 

tavolinë prej letre; Qese [zarfe, xhepa] prej letre ose plastike, për amballazhim; Artikuj prej 

kartoni; Materiale për vizatim; Blloqe për vizatim; Mjete për vizatim; Shtypje grafike; 

Periodikë; Gazeta  

18  Lëkurë dhe imitime prej lëkure, Lëkura, gëzofë kafshe; Sëndukë dhe çanta për udhëtim; 
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Ҫadra dhe çadra dielli; Shkopinj për ecje; Kamzhikë, pajime dhe takëme kuajsh; Valixhe 

diploamtike; Hobe dhe qese për mbartje fëmijësh; Ҫanta plazhi; Veshje për kafshë 

shoqëruese; Portofolë xhepi; Ҫanta prej rrjete për psonisje; Ҫanta për psonisje; Kuleta; 

Qafore për kafshë; Ҫanta udhëtimi; Ҫanta dore; Hobe për mbartje fëmijësh; Ҫanta për 

veshje për udhëtim; Kuti tualeti, jo të pajisura; Lëkurë, e papërpunuar ose gjysmë e 

përpunuar; Gojëza; Sëndukë udhëtimi; Sëndukë [bagazhe]; Sete për udhëtim [materiale 

lëkure]; Ҫanta udhëtimi; Ҫanta shpine; Kuti çelësash; Ҫanta shkolle; Ҫanta sporti; Bastunë; 

Ҫanta; Ҫanta me rrota për psonisje  

20  Mobilje, pasqyra, korniza për pikturë; Tabela ekspozimi; Dollapë ilaçesh; Shtresa, 

përjashtuar çarçafët; Vaska, jo prej metali; Zbukurimie prej plastike për produkte 

ushqimore; Kova prej druri ose plastike; Drynj, jo prej metali, për automjete; Fuçi, jo prej 

metali; Statujëza prej druri, dylli, allçe ose plastike; Kapakë shisheje, jo prej metali; Rafte 

për shishe; Tapa shisheje; Mbyllëse shisheje, jo prej metali; Varëse palltosh, jo prej metali; 

Varëse perdesh; Rrotulluesa për perde; Pasqyra që mbahen në dorë [pasqyra tualeti]; 

Makineri për shpërndarje peshqirësh, të fiksuara, jo prej metali; Numra për në derë, jo prej 

metali, jo të shndërritshëm; Mbulesa për veshje [ruajtje]; Pllakëza me emra në derë, jo prej 

metali; Grila të brendshme për dritare prej tekstili; Streha dritaresh të brendshme [mobilje]; 

Grila të brendshme me listela; Kapëse për kabull, jo prej metali; Bordura prej plastike për 

mobilje; Kova, jo prej metali; Pllakëza me emra në derë, jo prej metali; Karrige të larta për 

bebe; Karroca për të ecur bebet; Jastëkë; Jastëkë për kafshë shoqëruese; Varëse palltoje; 

Varëse rrobash, jo prej metali; Manekin; Portmanto; Doreza dere, jo prej metali; Kosha, jo 

prej metali; Artikuj shportarie; Tapa; Masivë druri të veshur me tapiceri për të përdorur 

putrat macja; Kosha për bebe; Dyshek me ajër, jo për qëllime mjeksore; Dyshekë; Shtroje 

për kosha për foshnje; Bishta thike, jo prej metali; Pajisje për mobilje, jo prej metali; 

Rrotëza për mobilje, jo prej metali; Mobilje [zbukurim]; Byzylyk për identifikim, jo prej 

metali, për spitale; Kuti për shturë për kafshë shtëpiake; Grila prej letre; Ndarëse [mobilje]; 

Perde me rruza për zbukurim; Pankarta prej druri ose plastike; Ornamente për korniza 

pikture; Tabela prej druri ose plastike; Mbajtëse çadrash; Torba për fjetje për kamping; 

Bobina, jo prej metali, jo mekanike, për tubo fleksibël gome; Drynj, të ndryshëm nga ato 

elektrikë, jo prej metali; Vend për varje të çelësave; Kapakë me vidhosje, jo prej metali për 

shishe; Strehë për veshje [garderobë]; Tabaka, jo prej metali; Enë për paketim prej plastike; 

Tapa, jo prej metali; Unaza perdeje; Rrotulla prej plastike për grila; Shina për perde; Shufra 

për perde; Platforma për të ndërruar teshat e bebeve; Shtroje për ndërrim të teshave të 

bebeve; Krevat fëmijësh; Zilka që lëvizin me erë [zbukurim]; Rafte magazine; Mbajtëse për 

ekspozim gazete; Vjega tendash, jo prej metali.   

21  Pajisje dhe enë shtëpiake ose kuzhine; Krëhëra dhe sfungjerë; Furça (me përjashtim të 

atyre për lyerje); Materiale për bërje furçash; Artikuj për qëllime pastrimi; Lesh çeliku; 

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; 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; 

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; 
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Mbyllëse për kapakë tenxhereje; Aparatura për heqje të erës së keqe për përdorim personal; 

Kupa për vezë; Kova; 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; 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; 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; 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 të bërë të shkëlqejnë, 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; Furça rroje; Mbajtëse për furça rroje; Djegësa që lëshojnë erë të mirë; Rende [pajisje 

shtëpiake]; Rrahësa, jo-elekrikë; Lugë për përzierje [pajisje guzhine]; 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; 
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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; Pe për qëllime dentare; Kruesë dhëmbësh; Mbajtëse për kruese dhëmbësh; 

Përzierës kuzhine, jo-elektrikë  

22  Litare, spango, rrjeta, tenda, streha, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (që nuk 

përfshihen në klasa të tjera); Materiale mbushës dhe stofra të leshta (përjashtuar ato prej 

kauçuku dhe plastike); Materiale fibrozë tekstili të papërpunuar; Litarë për rimorkim 

makine; Kordonë për varje pikture; Fasho për mbështjellje ose lidhje, jo prej metali; Fill për 

lidhje, jo prej metali, për qëllime bujqësore; Spango; Spango për amballazhim; Pupël 

[pendë]; Mbulesa makine, jo të pajisura; Shtretër të varur; Ashkëla druri; Fije druri; Shirita 

për grila Veneciane; Rripa, jo prej metali, për manovrim ngarkese; Tenda prej materialesh 

sintetikë; Tenda prej tekstili; Rrjeta; Pëlhura të gomuara; Litarë; Fletë litari; Rrjeta për 

kamuflazh; Thasë [çanta] prej tekstili, për amballazhim; Litarë për amballazhim; Ҫanta për 

artikuj të trikotuar të larë; Tenda  

24  Tekstile dhe mallra prej tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera. Mbulesa krevati; 

Mbulesa tavoline; Peceta, prej pëlhure, për largim makjazhi; Tesha të përdorur në banjë, 

përjashtuar ndërresave; Mbulesa krevati; Mbulesa krevati prej letre; Shtroje krevati; Perde 

dushi prej tekstili ose plastike; Flamuj [jo prej letre]; Materiale për filtrim prej tekstili; 

Perde prej tekstili ose plastike; Mbajtëse perdeje prej materiali tekstili; Shtroje për qëllime 

shtëpiake; Rrjeta mushkonjash; Shtroje tavoline për një takëm të vetëm, jo prej letre; Lecka 

për xham [peshqirë]; Velencë për udhëtim [mantel për mbështjellje]; Thasë për të fjetur 

[pëlhura për çarçafë]; Jorganë; Materiale tekstili; Peshqirë për fytyrë prej tekstili; Peshqirë 

prej tekstili; Shami prej tekstili; Peceta buke prej tekstili; Mbulesa tavoline, jo prej letre; 

Shtroje për tavolinë, jo prej letre; Pëlhura; Ҫarçafë [tekstili].   

25  Veshje, veshje për këmbë, veshje për kokë; Taka; Brekë për bebe [veshje]; Pajë fëmije 

të porsalindur [veshje]; Kostume noti; Brekë të gjata meshkujsh për t’u larë; Rroba banjo; 

Kapuça për banjo; Sandale për banjo; Pantofla për banjo; Shami koke ose qafe [shallra]; 

Streha kaskete [veshje koke]; Veshje të brendshme një-pjesëshe për gra [ndërresa]; 

Gjimbajtëse; Fustane; Kapuçë për dush; Tabanë të brendshëm; Kostume maskarade; 

dorashka me veçim vetëm të gishtit të madh; Këllëfë gëzofi për mbajtje ngrohtë të 

këmbëve, jo të ngrohura në mënyrë elektrike; Rripa [veshje]; Doreza [veshje]; Aski; 

Kapele; Kësula; Kapuçë [veshje]; Xhepa për veshje; Korse [të brendshme]; Kravata; 

Grykashka, jo prej letre; Korse; Kapele [veshje për kokë]; Veshore [veshje]; Kapele letre 

[veshje]; Pizhama; Veshje për çiklistë; Veshje kundra ujit; Mbrojtëse jake; Maskë për 

gjum; Taban për këpucë-sandale; Përparëse [veshje]; Mbrojtëse veshje nga djersa; Mbathje; 

Ҫorape; Aski për çorape grash; Llastik çorapesh; Ҫorape grash; Ҫorape për thithje djerse; 

Pjesë thembre për çorape grash; Aski për çorape grash; Geta; Brekë  

26  Dantella dhe qëndisma, fjongo dhe kordonë; Kopsa, gremça dhe syçka, gjilpëra me 

kokë dhe grepe; Lule artificiale; Distinktivë të rinj zbukurues [sumbulla]; Fjongo elastike; 

Kordonë për veshje; Karfica zbukurimi [pajisje shtesë për veshje]; Bandazh ngjitës me 

nxehje për zbukurim të artikujve prej tekstili [kinkaleri]; Mbërthecka me kërcitje; Rruaza të 

rreme; Shirita për pjesët e sipërme të perdes; Gishtëza për qepje; Bandazh ngjitës me 

nxehje për ndreqje të artikujve të tekstilit; Tokëz rripi; Shirita për flok; Kapele me ngjyra 

për flokë; Kapëse floku [rrëshqitëse]; Karfica për flok; Rrjeta për flok; Rrathë për kokë; 

Zbukurime për flok; Karfica të floksëve [rrëshqitës në flok]; Zgjatuesa floku; Flokë 
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bishtalec; Gremça [kinkaleri]; Gjilpëra mbërthese; Kapëse pantollonash për çiklistë; 

Ngjitëse për mbërthim; Sumbulla; Lule artificiale; Fruta artificialë; Bimë artificiale; 

Kinkaleri, përjashtuar penit; Kapistra për komandim të fëmijës; Bigudi, ndryshe nga mjetet 

e dorës; Bigudi prej letre; Flok njeriu; Kuti për gjilpëra; Jastëkë për gjilpëra; Kuti 

rrobaqepsi; Karfica për bërje kaçurrel flokun; Flokë fals; Zinxhirë; Lidhësa këpuce; Vata 

për veshje; Jastëkë për gjilpëra me kokë; Karfica, të ndryshme nga stolitë e çmuara; 

Kallëpe për arnim çorapesh grash; Paruke të vogla; Gërsheta; Lidhëse monogram për vënie 

shenjash çarçafësh  

28  Lojra dhe lodra; Artikuj gjimnastikorë dhe sportivë që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

Zbukurime për pemët e Krishtlindjes; Fille për gjueti peshku; Kallama për peshkim; 

Raketake [lodra]; Lojra me ndërtime; Blloqe ndërtimi [lodra]; Doreza boksi; Lojra me kuti 

të shënuar; Mbajtëse peme të Krishtlindjes; Fill për raketa tenisi; Balona; Këpucë patinazhi 

me patina të ngjitura; Vegla për ushtrime [susta]; Biçikleta të palëvizëshme për ushtrim; 

Modele automjeti të zvogluar; Maska lodër; Automjete lodër të kontrolluar me valë radio; 

Makina zbavitje, automatike dhe që punojnë me monedhë; Makina lojrash për kumar; 

Makineri për ushtrime fizike; Lojra që luhen në dhomat e pritjes; Doreza golfi; Shkopij 

golfi; Ҫanta golfi, me ose pa rrota; Vegla për gjimnastikë; Doreza për lojra; Shtanga; Fisha 

për kumar; Imitacione monedhe [disqe] për lojra; Letra loje; Mbajtëse qirinjsh për pemët e 

Krishtlindjeve; Rrjeta si kosh për peshkatarë; Pajime të alpinistit; Kërcaska [fishekzjarrë 

lodër]; Konfeti; Frujeta [lodra]; Balona loje; Marioneta; Struktura të lëvizëshme [lodra]; 

Kukulla fëmij [lodra]; Rrjeta për sporte; Kapele letre për mbrëmje; Lodra të mbushura; 

Lodra prej pelushi; Thasë për grushtim; Kukulla; Shtretër për kukulla; Shishe ushqimi për 

kukulla; Shtëpi për kukulla; Veshje për kukulla; Dhoma për kukulla; Lojë me bashkim 

pjesësh figure; Lojra me rrathë; Rrëshqitëse [lodra]; Patina teke [lodra]; Patina me rrota në 

vijë të drejtë; Letra gërvishëse për të luajtura lojra llotarie; Rrjeta për raketa; Lojra shahu; 

Kuaj druri lëkundës; Gjëra të reja për mbrëmje, vallzime [dhurata për mbrëmje, dhurata]; 

Patina për akull; Rrjeta për kapje fluturash; Borë artificiale për pemët e Krishtlindjeve; 

Globe transparente qelqi me imitacion bore; Guzhma; Vata mbrojtëse [pjesë të kostumeve 

të sporteve]; Pishina [artikuj për të luajtur]; Dërrasa që të ndihmojnë për notim; Lopata 

këmbësh për notim; Krah për notim; Breza notimi; Xhaketa për notim; Flluska sapuni 

[lodra]; Dërrasa patine me rrota; Pjesët ku lidhen këmbët në ski; Ski; Dyll për ski; Dërrasa 

për rrëshqitje në borë; Topa për lojra; Zara; Lodra për kafshë shoqëruese; Raketa; 

Kontrolluesa për panelë komandimi të lojrave; Arinj prej pelushi; Maska teatrale; Lojra të 

bartshme që luhen në ekran elektronik; Trampolina; Makina për lojra video; Shilarësa; 

Kupa për zare; Shigjeta bishtpupël; Disqe për sport; Disqe që flutorojnë [lodra]; Kapsolla 

plasëse [lodra].   

29  Mish, peshk, shpend dhe kafshë gjahu; Ekstrakte mishi; Fruta dhe perime të ruajtura, të 

ngrira, të thara dhe të gatuara; Xhelatinra, reçelra, komposto; Vezë; Qumësht dhe produkte 

qumështi; Vajra dhe yndyrna të ngrënshme; Ekstrakte algash deti për ushqim; Algjinate për 

qëllime gatimi; Pure molle; Lëng mishi; Përzierje që përmban yndyrë për feta buke; Gjalp; 

Gjalp kikiriku; Kikirikë, të përpunuar; Peshk, i konservuar; Ushqime të përgatitura nga 

peshku; Peshk, i konservuar; Mish, i konservuar; Koncentrate prej lëngu të mishit; 

Ekstrakte mishi; Xhelra mishi; Mish, i konservuar; Fruta në feta të holla; Xhelra frutash; 

Tul frutash; Ushqime të shpejta me bazë frute; Xhelatinë; Perime, të gatuara; Perime, të 

thara; Perime, të ruajtura; Perime, të konservuara; Kos; Fruta të ngrira; Patate të skuqura në 

copa; Leskëra patateje; Djath; Kefir [lëng qumështi]; Komposto; Qumësht i kondensuar; 
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Reçelra; Supra; Margarinë; Marmalatë; Pije prej qumështi, që mbizotëron qumështi; 

Produkte qumështi; Pije me bazë akullore ose akull qumështi; Hirë; Fruta, të konservuara; 

Vajra të ngrënshëm; Stafidhe; Kajmak [produkte baxhoje]; Fara të përpunuara; Sojë, e 

ruajtur, për ushqim; Qumësht soje [zëvendësues qumështi]; Fara luledielli të përpunuara; 

Vaj luledielli për ushqim; Proshutë; Yndyrna të ngrënshme; Përgatitje për të bërë sup; Tofu 

(qumësht soje i mpiksur); Salçiçe; Produkte mishi të përgatitura  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; Oriz; Miell dhe përgatitje bërë nga drithërat; Bukë, 

torta dhe ëmbëlsira; Akuj; Sheqer, mjalt, melasë; Maja, sodë buke; Kripë; Mustard; Uthull, 

salca (mëlmesë); Erëza; Akull; Aromatizuesa, të ndryshëm nga vajrat esencialë; 

Aromatizuesa, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për kekra; Sodë buke; Ëmbëlsira me 

brumë; Sheqerka [bonbone]; Akullore; Uthull; Pije me bazë çajin; Erëza; Mëlmesa; 

Bollgur; Pije me bazë kafen; Pije me bazë kakaon; Ҫamçakëzë; Biskota; Infuzione, jo 

medicinale; Kekra; Majonezë; Ushqime të miellta; Produkte me miell të bluar; Musli; 

Ushqime të përgatitura me bazë makaronat nudëll; Makarona nudëll; Piper; Pica; Pudingje; 

Oriz; Ushqim i shpejtë me bazë orizin; Salca për sallat; Farë buke; Ҫokollatë; Pije me bazë 

çokollatën; Musa prej çokollate; Miell soje; Salcë soje; Salca [mëlmesa]; Makarona 

spageti; Akuj; Niseshte për ushqim; Sushi; Brumë; Pasta; Tarta; Vaferë; Produkte 

ëmbëltoreje; Peksimadhe  

31  Drithëra dhe produkte të bujqësisë, kopshtarisë dhe pylltarisë që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; Kafshë të gjalla; Fruta dhe perime të freskëta; Farëra; Bimë dhe lule natyrale; 

Produkte ushqimore për kafshë; Malt; Zhardhokë; Karremë për peshkim, të gjallë; Ushqime 

për kafshë shoqëruese; Drithëra për konsum nga kafshët; Ushqim për kafshë; Produkte 

ushqimore për kafshë; Kashtë [foragjere]; Drithëra; Bar i thatë; Biskota për qen; Gjëra të 

përtypshme të ngrënshme për kafshë; Foragjere që forcojnë kafshën; Kurora prej lulesh 

natyrale; Përgatitje për trashje kafshësh; Ushqim grazhdi për kafshë; arrore [fruta]; 

Produkte për ushqim tezge për kafshë; Torfë për tezgë; Lule, të thara, për zbukurim; Sanë; 

Kripë për bagëti; Ushqim për zogj; Pemë për krishtlindje; Rrënjë për ushqim; Kallam 

sheqeri  

32  Birra; Ujra mineralë dhe të gazuar dhe të ndryshëm nga pijet alkolike; Pije prej frutash 

dhe lëngje frutash; Shurupra dhe përgatitje të tjera për të bërë pije; Pluhura për pije me 

flluskim; Tableta për pije me flluskim; Përgatitje për të bërë ujë mineral; Përgatitje për të 

bërë ujë të gazuar; PIje prej bimësh [pije]; Pije izotonike; Ujë i gazuar; Limonada; Shurupra 

për limonada; Pije prej hire; Pije të trasha me fruta ose perime të përziera me lëng, qumësht 

ose kos; Sorbeto [pije].   

34  Duhan; Artikuj për duhanpirës; Shkrepse; Tavlla duhani; Cigare elektronike; Ҫakmakë 

për duhanpirës; Kuti me gaz për çakmakët për cigare; Duhan për përtypje; Pastruesa pipash 

për pipat e duhanit; Burnot; Kuti për burnot; Shkrepse; Kuti shkrepësje; Poçe për duhan; 

Pipa për duhan; Makineri xhepi për thurje cigareje; Cigare; Cigare që përmbajnë 

zëvendësues të duhanit, jo për qëllime mjeksore; Kuti cigaresh; Filtra për cigare; Këllëfë 

për cigare; Letër cigareje; Tufa prej letre cigareje  

35  Publicitet; Menaxhim biznesi; Adiministrim biznesi; Punë zyre; Përditësim të materialit 

publicitar; Pyetësorë për biznes; Konsulencë për menaxhim dhe organizim biznesi; 

Konsulencë në menaxhim biznesi; Konsulencë në menaxhim personeli; Shërbime 

këshillimi për menaxhim biznesi; Shërbime prokurimi për të tjerët [blerje të mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjerë]; Agjenci import-eksporti; Konsulencë profesionale biznesi; 

Mbajtje llogarish; Menaxhim të skedarit të kompjuterizuar; Agjenci publicitare; 
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Organizime ankandi; Transkriptim; Shërbimi zhvendosje për biznese; Hetime biznesi; 

Përpilim statistikash; Agjenci për informacion komercial; Informacion komercial dhe 

këshilla për konsumatorët [dyqan për këshilla për konsumatorin]; Publicitet në televizion; 

Shërbime të fotokopjimit; Publikim të teksteve të publicitetit; Asistencë për menaxhim 

komercial ose industrial; Informacion biznesi; Administrim komercial të liçensimit të 

mallrave dhe shërbimeve për të tjerët; Shërbime faqosje për qëllime reklame; Përgatitje të 

listës së pagave; Marketing; Kërkime marketingu; Studime marketingu; Anketime; Kërkim 

të dhënash në skedarët e kompjuterit tek të tjerët; Kërkime për biznes; Marrëdhënie me 

publikun; Publicitet në linjë në një rrjet kompjuterik; Organizim të ekspozitave për qëllime 

komerciale ose publiciteti; Organizim të spektakleve të modës për qëllime promocionale; 

Konsulencë në organizim biznesi; Shërbime të huazimit [asistencë biznesi]; Agjenci 

punësimi; Rekrutim personeli; Testim psikologjik për përzgjedhje të personelit; Afishim; 

Asistencë në menaxhim biznesi; Prezantim të mallrave në mediat e komunikimit, për 

qëllime të shitjes me pakicë; Shërbime të krahasimit të çmimit; Prodhim të filmave 

publicitar; Publicitet në radio; Shërbime të ekstrakteve të lajmeve; Ndreqje të vitrinave të 

dyqaneve; Përpunim teksti; Shërbime sekretarie; Kërkime për sponsorizim; Sistem të 

informacionit në baza të dhënash kompjuterike; Sekretari telefonike për pajtimtarë të 

padisponueshëm; Shërbime të telemarketingut; Organizim panairesh tregtare për qëllime 

komerciale dhe publiciteti; Shpërndarje të materialeve publicitarë; Shkrim të teksteve 

publicitare; Promovim të shitjeve për të tjerë; Dhënie me qira të makinerive dhe pajisjeve 

për zyrë; Ujdisje abonimesh në shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët; Shpërndarje të 

mostrave; Publicitet me postën direkte; Riprodhim dokumenti; Përpunim administrativ të 

urdhërave të blerjes; Demonstrim mallrash; Përgatitje të kollonave të publicitetit; Vlerësime 

të biznesit; Përpilim të informacionit në baza të dhënash kompjuterike; Grumbullim 

mallrash, për të tjerët, për prezantim dhe qëllime shitjesh; Shitje me shumicë, ndërmjetësim 

në tregti, porosi me postë, porosi me postë nëpërmjet katalogëve, tregti në linjë dhe tregti 

me pakicë, duke përfshirë nëpërmjet Internetit dhe me anë të programeve pas publicitetit në 

televizor, në fushat e: artikujve të farmacisë, produkteve kozmetike dhe mallrave shtëpiakë, 

përgatitjeve të bukurisë, artikujve të tualetit, karburanteve dhe lëndëve për motor, mallrave 

për sektorin e shëndetësisë, artikujve farmaceutikë, artikujve veterinarë, përgatitjeve 

higjenike, artikujve mjeksorë, veglave të dorës, mallrave optikë, mallrave elektrikë dhe 

elektronikë për qëllime shtëpiake, makinerive, veglave dhe mallrave prej metali të 

zakonshëm, artikujve të ndërtimit, artikujve DIY (Do It Yourself - Bëje vet) dhe artikujve 

të kopshtarisë, gjërave të nevojshme të hobit dhe pajisjeve të zejes, mallrave elektrikë dhe 

mallrave elektronikë, mbartësve të regjistruesve të zërit dhe medias të të dhënave, pajisjes 

së kompjuterit, pajisjeve periferike të kompjuterit, produkteve të zbavitjes në shtëpi, 

instalimeve për qëllime higjenike, automjeteve dhe pajisjeve shtesë për automjete, 

fishekzjarreve, orave dhe stolive të çmuara, instrumentave muzikorë, materialeve të 

shtypura, artikujve të shkrimit, mjeteve për zyrë, mallrave për bërje çantash dhe takëme të 

kuajsh, artikujve të mobilimit dhe zbukurimit, mobiljeve, qilimave, tendave, strehave, 

pëlhurave të gomuara, veshjeve dhe pajisjeve shtesë të veshjes, këpucëve dhe mallrave prej 

tekstili, lodrave, mallrave sportivë, ushqimeve dhe pijeve, produkteve bujqësorë, 

produkteve të kopshtarisë dhe produkteve të pylltarisë, produkteve të duhanit dhe 

ushqimeve të tjera të luksit dhe alkolit; Përpunim administrativ dhe organizim të porosive 

me postë për të tjerë; Përpunim administrativ të porosive si pjesë të një kompanie të 

porosive me postë; Lëshimi i kartave të bonuseve (promovim shitjesh); Ekspozim të 
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mallrave për promovim shitjesh; Konsulencë në menaxhim biznesi në lidhje me strategjinë, 

marketingun, prodhimin, stafin dhe shitjet me pakicë; Konsulencë dhe informacion për 

konsumatorët nëpërmjet shërbimit të klientit, menaxhimit të produktit dhe çmimeve në 

faqet e Internetit për blerje në linjë; Ofrim dhe dhënie me qira të hapësirave publicitare në 

Internet; Shërbime prokurimi për të tjerët [mallra dhe shërbime blerje për biznese të tjerë]; 

Grumbullim të dhënash të ndihmuar nga kompjuteri në regjistrues të makinave të kesh-it 

për shitësit me pakicë; Tregëti elektronike, domethënë konsulencë klientit nëpërmjet 

rrjeteve të telekomunicaonit për qëllime publiciteti dhe shitje; Menaxhim biznesi në lidhje 

me besnikërinë e konsumatorit, skema nxitëse dhe promocionale; Planifikim të shërbimeve 

të shitjes me pakicë dhe tregëtisë së jashtme me hapësirat publicitare; Prezantim të 

mallrave; Prezantim mallrash në mediat e komunikimit për qëllime të shitjes me pakicë; 

Prezantim të mallrave (për të tjerët), për qëllime shitje; Shpërndarje publiciteti për të tjerë 

nëpërmjet  një rrjeti telekomunikacionesh në linjë në Ineternet; Promovim të shitjeve;  

Promovim të shitjeve nëpërmjet dhurimit të pikëve për përdorim të kartave të kreditit; 

Promovim komercial të shitjeve; Promovim të shitjeve për shërbime (për të tjerë) nëpërmjet 

arranxhimit të publicitetit; Promovim të shitjeve për të tjerët siguruar përmes shpërndarjes 

dhe administrimit të kartave të përdoruesit të privilegjuar; Dhënie me qira të stendave të 

shitjes; shpërndarje dhe përhapje të materialeve publicitarë [fletëpalosje, prospekte, 

materiale të shtypur, kampionë]; Shërbime të porosisë me postë për shitje me pakicë për 

pajisjet shtesë për veshje; Administrim të punëve të biznesit të dyqaneve të shitjes me 

pakicë; Demonstrim të mallrave për qëllime publiciteti; Publicitet dhe promovim shitjesh 

në lidhje me mallra dhe shërbime, të ofruara dhe porositura nëpërmjet telekomunikacionit 

ose rrugës elektronike; Publicitet, duke përfshirë promovimin e shitjeve për mallra dhe 

shërbime, për të tjerët, nëpërmejt transmetimit të materialeve publicitare dhe shpërndarjes 

të mesazheve publicitarë në rrjetet kompjuterikë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje 

me shtresat për dysheme; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje për furnizim 

me ujë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me çantat; Shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me pajisjet mësimore; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me mjetet që varen në 

mur; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me përgatitjet e pastrimit; Shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me telefonat inteligjentë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

orat inteligjente; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet e sportit; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me pëlhurat; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me kapelet; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikujt ushqimorë; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me artikujt e kopshtarisë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

ndriçimin; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me instrumentat e kohës; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me përgatitjet për kujdesin e kafshëve; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me artikuj metalikë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me çadrat; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet ftohëse; Shërbime të shitjes me pakicë 

në lidhje me artikujt e rrobaqepësit; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me penj; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet e gatimit; Shërbime të shitjes me pakicë 

në lidhje me produktet shtesë dietikë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me shtrojat e 

tavolinës; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me mobilmin; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me tagjinë për kafshë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikujt 

sportivë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet për nxirje në diell; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me takëme; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me lojrat; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet elektronike të kompjuterit; Shërbime të 
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shitjes me pakicë në lidhje me programet kompjuterikë; Shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me produktet prej letre njëpërdorimshme; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

përmbajten e regjistruar; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me instalimet higjenike; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me zbukurimet festive; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me pajisje të teknologjisë së informacionit; Shërbime të shitjes me pakicë 

në lidhje me kompjutera në gjendje të mirë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

skedarë muzikorë të shkarkueshëm; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produkte të 

kopshtarisë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me vegla veterinare; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me vegla mjeksore; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

aparatura veterinare; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me përgatitje dietike; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje audio-vizuale; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me aparatura mjeksore; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje 

për kopshtari; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje lundrimi; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me publikime elektronike të shkarkueshme; Shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me pajisje për ngrohje; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

pajisje për ftohje; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje për terapi fizike; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me përgatitje veterinare; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me pajisje për gatim ushqimi; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

produkte kimike për përdorim në bujqësi; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me mjete 

për bukuri për njerëz; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me mjete higjenike për 

njerëz; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me mjete higjenike për kafshë; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me mjete bukurie për kafshë; Shërbime të dyqaneve të shitjes 

me pakicë në linjë në lidhje me produkte kozmetikë dhe të bukurisë; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me përgatitjet për të prodhuar pije; Shërbime të shitjes me pakicë të 

dyqanit në lidhura me shitjen e produkteve të bukurisë, produkteve të tualetit, makinerive 

për përdorim shtëpiak, veglave të dorës, mallrave optikë, pajisjeve shtëpiake elektrike dhe 

elektronike  

36  Sigurim; Ҫështje financiare; Ҫështje monetare; Ҫështje me pasuri të patundshme; 

Shërbime të kartës së kreditit; Shërbime të kartës së debitit; Emetim të fishave me vlerë; 

Lëshim të kartave të kreditit; Emetim të çeqeve të udhëtarëve [çeqe]; Veprime bankare; 

Mbajtje pengu; Dhënie hua kundrejt sigurimit; Agjentë shtëpish; Ndërmjetësim në tregti; 

Shërbime të pagesës së pensionit; Shërbime të fondit të kursimit; Agjenci për mbledhje 

debish; Mbledhje qiraje; Veprime të blerjes dhe grumbullimit të parave për t’u marrë; 

Konsulencë financiare; Sponzorizim financiar; Shërbime financiare; Menaxhim shtëpi 

apartamenti; Hua në këste dhe intervale të njëjta kohe për pagesë; Veprime  bankare 

nëpërmjet kompjuterit pa paraqitje në bankë; Agjenci për pasuri të paluajtshme; Menaxhim 

pasurish të paluajtëshme; Fond investimesh; Ndërmjetësim në sigurim shëndeti; Zyrë 

kredie; Financim për blerje me këste; Ndërmjetësim në sigurim jete; Organizim mbledhje 

parash; Ngritje fondi bamirësie; Shërbime këshilimi mbi debin; Dorëzani; Ndërmjetësim 

sigurimi për aksidente; Hua [veprime financiare]; Dhënie me qira të zyrave [pasuri të 

paluajtëshme]; Dhënie me qira të apartamenteve; Ndërmjetësim në sigurim; Menaxhim 

financiar; Dhënie me mirëbesim; Dhënie me qira të pasurive të paluajtëshme; Konsulencë 

për sigurim; Sigurim; Zyra për akomodim [apartamente].   

38  Telekomunikacione; Transmetim televiziv; Transmetim radio; Sigurim qasje për 

përdoruesin në rrjetet global kompjuterikë; Ofrim lidhje të telekomunikacioneve në një rrjet 

global kompjuterik; Ofrim faqe Interneti ku kryhen bisedime në kohë reale ndërmjet disa 
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individëve; Ofrim të forumeve në linjë; Ofrim të kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbime të blerjes së produkteve të reklamuara në televizor; Shërbime të tabelave të 

buletinit elektronik [shërbime telekomunikacioni]; Komunikime nëpërmjet pajisjeve 

fundore kompjuterike; Kumunikime me telefon; Shërbime të rrugëzimit dhe lidhjes të 

telekomunikacioneve; Komunikim me telefon celular; Transmetim të mesazheve dhe 

figurave me ndihmë të kompjuterit; Transmetim me satelit; Shërbime të postës zanore; 

Transmetim të skedarëve dixhital; Transmetim të kartolinave në linjë; Dërgim mesazhi; 

Dhënie me qira të kohës së qasjes në rrjetet global kompjuterikë; Ofrim qasje në baza të 

dhënash.   

39  Transport; Amballazhim dhe ruajtje të mallrave; Menaxhim udhëtimi; Informacion mbi 

transportin; Shpërndarje pakosh; Shpërndarje mallrash; Transport pasagjerësh; Rezervim 

vendesh për udhëtim; Magazinim të mallrave; Vendosje të shenjës që tregon kryerje të 

pagesës postare; Shërbime ekspres [mesazhe ose mallra]; Magazinim; Transport dhe 

magazinim të mbetjeve; Logjistikë transporti; Transport; Organizim turesh [tourizëm]; 

Organizim udhëtimi; Informacion mbi trafikun; Dhënie me qira të automjeteve; Dhënie me 

qira të garazheve; Dhënie me qira të magazinave; Dhënie me qira të vendparkimeve; 

Amballazhim mallrash; Furnizim me energji elektrike; Furnizim me energji; Furnizim me 

ujë; Dorëzim të mallrave me porosi me postë  

40  Trajtim të mbetjeve [transformim]; Printim skice; Libërlidhje; Printim; Zhvilim filmi 

fotografik; Printim fotografik; Fotogravurë; Prodhim energjie; Përpunim të filmave 

kinematografikë; Shërbime të kompozimit të fotove; Gdhendje; Punim druri; Shkruarje me 

lazer; Printim litografik; Freskim ajri; Pastrim ajri; Heqje të erës së keqe të ajrit; Printim në 

ofset; Vendjosje në kornizë të punimeve artistike; Riciklim mbetjesh dhe plehrash; Printim 

të serigrafisë; Bërje çelësash; Klasifikim mbetjesh dhe materialesh të riciklueshëm 

[transformim]; Djegie të mbetjeve dhe të plehrave; Shkatërim të mbetjeve dhe plehrave  

41  Formim; Ofrim kualifikimi; Argëtim; Aktivitete sportive dhe kulturore; Përkthim; 

Regjistrim videosh; Informacion për formim; Informacion për argëtim; Drejtim profesional 

[këshillim për formim ose kualifikim]; Shkolla me konvikte; Shërbime të klubit të shëndetit 

[përgatitje shëndeti dhe fitnesi]; Shkolla infermierie; Ofrim shërbime të muzeut [prezantim, 

ekspozime]; Sigurim mjete sportive; Holle muzikore; Parqe zbavitje; Trajnim [stërvitje]; 

Publikime elektronike duke përdorur kompjutera personal; Shërbime mikëpritësi; Sigurim 

shërbimesh çlodhëse; Shërbime shkolle [përgatitje]; Organizim dhe drejtim klasash fitnesi; 

Prezantime të përformancave në kohë reale; Shërbime të agjencisë së biletave [argëtim]; 

Prezantim fotografik të lajmeve; Shkollim; Argëtim në televizion; Kurse korrespondence; 

Prodhim fimi, ndryshe nga filmat për publicitet; Prezantime kinematografike; Fotografi; 

Lojë bixhozi; Publikim të teksteve, ndryshe nga tekstet publicitare; Shërbime ekspozimi, të 

ndryshme nga ato për qëllime publicitare; Shërbime orkestre; Prodhim muzike; Shërbime të 

lojrave të ofruara në linjë nga një rrjet kompjuterik; Ofrim të publikimeve elektronike në 

linjë, jo të shkarkueshme; Publikim të librave dhe revistave elektronike në linjë; Organizim 

dhe drejtim të konferencave; Organizim dhe drejtim të kongreseve; Organizim dhe drejtim 

të koncerteve; Organizim dhe drejtim të simpoziumeve; Organizim të spektakleve të modës 

për qëllime argëtimi; Argëtim në radio; Prodhime teatrale; Organizim të garave sportive; 

Organizim dhe drejtim të seminareve; Organizim dhe drejtim të takimeve me diskutime dhe 

aktivitete intensive për një temë të caktuar [kualifikim]; Organizim dhe drejtim të 

kolokiumeve; Organizim ekspozitash për qëllime kulturore dhe edukative; Operim 

llotarish; Organizim të konkurseve [formimi ose argëtimi];  Dhënie me qira të projektorëve 



Buletini Zyrtar Nr. 54 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

34 

 

 

dhe pajisjeve shtesë; Dhënie me qira të filmave kinematografikë; Dhënie me qira të fushave 

të sportit; Publikim të librave; Prodhim të filmave video; Prodhim të programeve radio dhe 

televizivë  

42  Shërbime shkencore dhe tekonologjike dhe kërkim dhe projektim në lidhje me to; 

Analiza industriale dhe shërbime të kërkimit; Projektim dhe zhvillim të pjesëve dhe 

programeve kompjuterike; Konsulencë në arkitekturë; Konsulencë në fushën e kursimit të 

energjisë; Shërbime të konsulencës për teknologji informacioni [IT]; Konsulencë në 

projektim dhe zhvillim të pajisjeve kompjuterike; Konsulencë në projektim të faqeve Web; 

Ofrim motori kërkimi për Internet; Konsulencë për programe kompjuterike; Projektim 

programesh kompjuterike; Projektim sistemesh kompjuterikë; Arkitekturë; Projektim të 

dekorit të brendshëm; Dizenjim veshjesh; Projektim amballazhimi; Shërbime të mbrojtjes 

nga viruset për kompjuter; Dixhitalizim të dokumentave [skanim]; Analiza kimike; 

Programim kompjuterik; Monitorim të sistemeve kompjuterikë me anë të qasjes në 

distancë; Kërkime në kozmetikë; Krijim dhe mirëmbajtje të faqeve web për të tjerët; 

Dizenjim të arteve grafike; Hostim të faqeve kompjuterike [faqeve web]; Instalim të 

programeve kompjuterikw; Shndërrim të të dhënave të programeve dhe të dhënave 

kompjuterike [jo shndërrim fizik]; Shndërrim të të dhënave ose dukumentave nga media 

fizike në elektronike; Dublikim të programeve kompjuterikë; Hostim në server; Programe 

kompjuterikë si një shërbim [SaaS]; Stilim [dizajn industrial]; Mirëmbajtje të programeve 

kompjuterikë; Restaurim të të dhënave kompjuterike  

44  Shërbime mjeksore; Shërbime kujdesi të shëndetit të kafshëve; Kujdes higjenik dhe të 

bukurisë për njerëz ose kafshë; Shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pylltarie; Shërbime të 

aromoterapisë; Konsulencë farmaceutike; Azile; Shërbime të mjeksisë alternative; Qendra 

shëndetësore; Sallone bukurie; Shërbime të kujdesit për fytyrë; Masazh; Kopshtari; 

Këshillim për shëndetin; Mbjellje floku; Kujdes shëndetësor; Shërbime të manikyristit; 

Kirurgji plastike; Kujdes për lëndinën; Asgjesim parazitësh për bujqësi, kopshtari dhe 

pylltari; Shërbime të telemedicinës; Shërbime terapie; Kujdesje për kafshë; Asgjesim të 

barit të keq; Dhënie me qira të pajisjeve mjeksore; Dhënie me qira të mjeteve higjenike; 

Përgatitje të ilaçeve në farmaci  
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(540)  ALASKA 

 

(546) 

 
 

 

(511) 30 Akullore; akull uji; ëmbëlsira të ngrira; akuj ushqimore 

35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre 
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(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-
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Prishtinë 
 

(540)  eskimo 

 

(546) 

 
 

 

(511) 30 Akullore; akull uji; ëmbëlsira të ngrira; akuj ushqimore 

35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre 
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(731) “ MAGIC ICE “ Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Cacadu 

 

(546) 

 
 

 

(511) 30 Akullore; akull uji; ëmbëlsira të ngrira; akuj ushqimore 

35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre 

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/631 

(220) 04/05/2016 

(731) Apatinska pivara doo Apatin 

Trg Oslobodjenja 5, 25260 Apatin, RS 

(591) E kaftë-473, e kaftë-475, e kaftë-479, 

e zezë 

 

 

(740)  Albert Islami nga "ALBERT ISLAMI 

& Partners" L.P. Bulevardi I Dëshmorve 58 

A Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve  
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(210) KS/M/ 2016/1010 

(220) 08/08/2016 

(731) ORHIDEA LATIFI 

ON RECORDS TEAM rr. Mati 1 - 

Prishtinë, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ 

Rr. Salih Çeku nr 19-Prizren 
 

(540)  KIDA 

 

(546) 

 
 

 

(511) 41   

Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  Aktivitetet 

kulturore 

  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1011 

(220) 08/08/2016 

(731) GRAMOZ  ALIU ON RECORDS 

TEAM HASAN ÇERKINI nr. 26/A, 

Prizren, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ 

Rr. Salih Çeku nr 19-Prizren 
 

(540)  MOZZIK 

 

(546) 

 
 

 

(511) 41  Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1107 

(220) 24/08/2016 

(731) Kraft Foods Group Brands LLC  

200 East Randolph Street Suite 7600, 

Chicago Illinois 60601, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

(546) 

 

 

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe ziera; kikirikë të përpunuara 

dhe fruta te forta (nuts) të tjera të përpunuara;  përzierje e rosticerisë (snack) që përmbajnë 

fara dhe fruta te forta të papërpunuara; fara për ushqim; përzierje e rostiçeri që përmbajnë  

fruta të thatë dhe fruta te forta  të përpunuara  

30  Ushqime të parapërgatitura (të gatshme) dhe rostiçeri (snack) savory, përzierje e 
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rostiçerisë që përmbajnë çokollatë  

31  Fara; fruta te forta (nuts) si lëndë e parë; fruta të forta të freskëta; fruta te forta (nuts) të 

papërpunuera  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1108 

(220) 24/08/2016 

(731) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE 

& CIE 29 Rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008, Paris, FR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  MIRACLE 

 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Produkte te parfumerisë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1109 

(220) 24/08/2016 

(731) Kraft Foods Group Brands LLC  

200 East Randolph Street Suite 7600, 

Chicago Illinois 60601, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  PLANTERS 

 

(546) 

 
 

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe ziera; kikirikë të përpunuara 

dhe fruta te forta (nuts) të tjera të përpunuara;  përzierje e rosticerisë (snack) që përmbajnë 

fara dhe fruta te forta të papërpunuara; fara për ushqim; përzierje e rostiçeri që përmbajnë  

fruta të thatë dhe fruta te forta  të përpunuara  

30  Ushqime të parapërgatitura (të gatshme) dhe rostiçeri (snack) savory, perzireje e 

rostiçerisë që përmbajnë çokollatë  

31  Fara; fruta te forta (nuts) si lëndë e parë; fruta të forta të freskëta; fruta te forta (nuts) të 

papërpunuera  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1110 

(220) 24/08/2016 

(731) “ESSI”  SH.P.K 

LLAPUSHNIK-GLLOGOVC, KS 

(591) E bardhë,e zezë,ngjyr kafe, ari. 

(740)  Bujar Krasniqi 

Llapushnik, Gllogovce  
 

(546) 

 

 

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 
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produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat),  Erëzat, akulli  

31  Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

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

ushqimet për kafshë; malta  

35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, 

prodhimevesanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesaveushqimore, fishekzjareve, 

aparatevedhe paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe 

paisjev kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për 

ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për 

ato, paisje për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilerim të interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe 

aksesorëve për to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për 

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

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

shërbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

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

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, 

aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve 

dhe pajisjeve kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve 

për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve 

për to, pajisjeve për automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për 

zyre dhe rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve 

tjerë për mobilim të enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri 

dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, 

përfshi jastukët, mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, 

mbulesave për kokë, këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve 

për argëtim në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; 

Sherbime të shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 

prodhimeve të pylltaris, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

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

sanitare, barnave që jepen pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, 

aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve 

dhe pajisjeve  kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, 

pajisjeve për ndriqim, veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe 

paisjeve për ato, paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, 

orendive për zyra dhe rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve 

dhe artikujve tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për 

kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, 

rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, 

prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve 
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të duhanit; Sherbimeve të udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me 

pakicë dhe diskont, shitoreve të shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të 

shpalljeve nëpërmjet internetit, për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave 

nëpërmjet internetit, gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata 

këshilluese për konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të 

organizimit të transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; 

Shërbime të menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës 

së zhvillimit të biznesit, rekrutim  kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e 

biznesit, Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të 

shërbimeve për palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera 

  
 

(210) KS/M/ 2016/1115 

(220) 24/08/2016 

(731) MOEA Shpk. Kravaricë,Gjilan, KS 

(591) Ngjyra e Gjelbert - C:52 M:20 Y:50 

K:0 Ngjyra e Zezë - C:0 M:0 Y:0 K:100 

(740) Agon Kostari MOEA Shpk, Rr. Jonuz 

Zejnullahu Nr. 28, Prishtine 
 

(546) 

 

 

 

(511) 32  Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese. 

  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1116 

(220) 24/08/2016 

(731) MOEA Shpk. Kravaricë,Gjilan, KS 

(591) Pantone P 88-8 U 

Ngjyra e Zezë -      Pantone P 179-16 U 

Ngjyrë e Zezë / C:0 M:0 Y:0 K:100 

Ngjyra e Bardhë -  Pantone White 

 (740)  Agon Kostari MOEA Shpk, Rr. 

Jonuz Zejnullahu Nr. 28, Prishtine 

 

 
 

(546) 

 

 

 

(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. 

32  Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese. 

33  Pijet alkoolike (përveç birrave).  
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(210) KS/M/ 2016/1117 

(220) 24/08/2016 

(731) MOEA Shpk. Kravaricë,Gjilan, KS 

(591) Pantone P 53-8 U 

Ngjyra e Zezë -     Pantone P 179-16 U 

Ngjyre e Zezë / C:0 M:0 Y:0 K:100 

Ngjyra e Bardhë -  Pantone White 

(740)  Agon Kostari MOEA Shpk, Rr. Jonuz 

Zejnullahu Nr. 28, Prishtine 

 

 
 

(546) 

 

 

 

(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  

32  Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese 

  
 

(210) KS/M/ 2016/1118 

(220) 24/08/2016 

(731) MOEA Shpk. Kravaricë,Gjilan, KS 

(591) Pantone P 157-8 U  

Ngjyra e Zezë -      Pantone P 179-16 U 

Ngjyre e Zezë / C:0 M:0 Y:0 K:100 

Ngjyra e Bardhë -  Pantone White 

(740)  Agon Kostari MOEA Shpk, Rr. Jonuz 

Zejnullahu Nr. 28, Prishtine 

 

 
 

(546) 

 

 

 

(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  

32  Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese.  

33  Pijet alkoolike (përveç birrave).  
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(210) KS/M/ 2016/1119 

(220) 24/08/2016 

(731) MOEA Shpk. Kravaricë,Gjilan, KS 

(591) Pantone P 157-8 U 

Ngjyra e Zezë -      Pantone P 179-16 U 

Ngjyre e Zezë / C:0 M:0 Y:0 K:100 

Ngjyra e Bardhë -  Pantone White 

 

(740)  Agon Kostari MOEA Shpk, Rr. Jonuz 

Zejnullahu Nr. 28, Prishtine 

 

 
 

(546) 

 

 

 

(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.  

32  Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese. 

  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1120 

(220) 24/08/2016 

(731) MOEA Shpk. Kravaricë,Gjilan, KS 

(591) Pantone P 53-8 U 

Ngjyra e Zezë -     Pantone P 179-16 U 

Ngjyre e Zezë / C:0 M:0 Y:0 K:100 

Ngjyra e Bardhë -  Pantone White 

(740)  Agon Kostari MOEA Shpk, Rr. Jonuz 

Zejnullahu Nr. 28, Prishtine 

 

 
 

(546) 

 

 

 

(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  

32  Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese.  

33  Pijet alkoolike (përveç birrave).  
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(210) KS/M/ 2016/1121 

(220) 24/08/2016 

(731) MOEA Shpk. Kravaricë,Gjilan, KS 

(591) Pantone P 88-8 U 

Ngjyra e Zezë -      Pantone P 179-16 U 

Ngjyrë e Zezë / C:0 M:0 Y:0 K:100 

Ngjyra e Bardhë -  Pantone White 

 

(740)  Agon Kostari MOEA Shpk, Rr. Jonuz 

Zejnullahu Nr. 28, Prishtine 

 

 
 

(546) 

 

 

 

(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.  

32  Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese.  

33  Pijet alkoolike (përveç birrave).  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1122 

(220) 25/08/2016 

(731) FC DRITA SH.P.K. Stadiumi i Qytetit 

p. n. 60000 Gjilan, KS 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  KF DRITA 

 

(546) 

 
 

 

(511) 25  Veshjet (rrobat), këpucë (mbathje), kapelat; ne veçanti veshje sportive si 

uniforma sportive, bluza me mëngë te gjata dhe te shkurtra, tuta, çorape, këpucë sportive, 

dorashka   

35  Reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i biznesit tregtar; 

administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore , ne veçanti, 

aktivitete sportive futbollistike, organizim konkursesh, konferencash, aktivitetesh, 

ekspozitash, kursesh ne fushën e futbollit, me apo pa shpërndarje dhuratash, dhënie 
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çmimesh, kupash, medaljesh, dhënie me qira e ambienteve dhe pajisjeve sportive,  edukim 

dhe trajnim ne fushën e futbollit.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1123 

(220) 25/08/2016 

(731) FC DRITA SH.P.K. Stadiumi i Qytetit 

p. n. 60000 Gjilan, KS 

(591) E kaltër, e bardhe , e zezë 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 25  Veshjet (rrobat), këpucë (mbathje), kapelat; ne veçanti veshje sportive si 

uniforma sportive, bluza me mëngë te gjata dhe te shkurtra, tuta, çorape, këpucë sportive, 

dorashka   

35  Reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i biznesit tregtar; 

administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore , ne veçanti, 

aktivitete sportive futbollistike, organizim konkursesh, konferencash, aktivitetesh, 

ekspozitash, kursesh ne fushën e futbollit, me apo pa shpërndarje dhuratash, dhënie 

çmimesh, kupash, medaljesh, dhënie me qira e ambienteve dhe pajisjeve sportive,  edukim 

dhe trajnim ne fushën e futbollit  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1124 

(220) 25/08/2016 

(731) FC DRITA SH.P.K. Stadiumi i Qytetit 

p. n. 60000 Gjilan, KS 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  FC DRITA 

 

(546) 

 
 

 

(511) 25  Veshjet (rrobat), këpucë (mbathje), kapelat; ne veçanti veshje sportive si 

uniforma sportive, bluza me mëngë te gjata dhe te shkurtra, tuta, çorape, këpucë sportive, 
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dorashka   

35  Reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i biznesit tregtar; 

administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore , ne veçanti, 

aktivitete sportive futbollistike, organizim konkursesh, konferencash, aktivitetesh, 

ekspozitash, kursesh ne fushën e futbollit, me apo pa shpërndarje dhuratash, dhënie 

çmimesh, kupash, medaljesh, dhënie me qira e ambienteve dhe pajisjeve sportive,  edukim 

dhe trajnim ne fushën e futbollit  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1125 

(220) 25/08/2016 

(731) FC DRITA SH.P.K. Stadiumi i Qytetit 

p. n. 60000 Gjilan, KS 

(591) E kaltër, e bardhe  

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 25  Veshjet (rrobat), këpucë (mbathje), kapelat; ne veçanti veshje sportive si 

uniforma sportive, bluza me mëngë te gjata dhe te shkurtra, tuta, çorape, këpucë sportive, 

dorashka   

35  Reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i biznesit 

tregtar; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e 

opinionit; shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve 

publikuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin 

kompjuteristikë; prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të 

reklamuara; reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; 

shërbimet e publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me 

publikun; hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe 

aranzhimi i konsultave biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime 

komerciale dhe reklamimi  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore , ne veçanti, 
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aktivitete sportive futbollistike, organizim konkursesh, konferencash, aktivitetesh, 

ekspozitash, kursesh ne fushën e futbollit, me apo pa shpërndarje dhuratash, dhënie 

çmimesh, kupash, medaljesh, dhënie me qira e ambienteve dhe pajisjeve sportive,  edukim 

dhe trajnim ne fushën e futbollit  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1126 

(220) 25/08/2016 

(300) 31522895  03/03/2016  GB 

(731) Lowe International Limited C-Space 

37-45 City Road, EC1Y 1 AT London, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(540)  MULLENLOWE 

 

(546) 

 
 

 

(511) 35   

Produkte dhe shërbime: “Shërbime reklamimi, shërbime reklamimi të agjensioneve; 

pregatitja dhe vendosja e reklamave; prodhimi i reklamave komerciale; reklama në radio 

dhe televizion; krijimi i brendit, shërbime për zhvillim dhe konsultim; këshillim dhe 

menaxhim biznesi; shërbime të kërkesave dhe hulumtime të biznesit; informacione dhe 

hulumtime të biznesit; shërbime këshillimi të biznesit; vlerësime të biznesit; shërbime 

konsultimi të biznesit; shërbime këshillimi për biznese lidhur me sposorizimet dhe 

franshizat; shwrbime reklamimi; shërbime për marrëdhënie me publikun, shërbime 

marketingu; shërbime për marrëdhënie me publikun; shërbime marketingu; analiza dhe 

hulumtime të tregut; sondazhe të tregut; shërbime direkte të marketingut; shërbime për 

promovimin e shitjeve; shërbime promocionale; shërbime informative, konsulente dhe 

këshilluese që kanë të bëjnë me shërbimet e cekura më lartë“.  

  

42  Produkte dhe shërbime: Shërbime për zhvillimin e brendit, shërbime dizajni, shërbime 

të dizajnit grafik, shërbime për dizajn paketues; shërbime dizajnimi dhe vizatimi; krijimi 

dhe mirëmbajtja e webfaqeve, shërbime informative, konsulente dhe këshilluese që kanë të 

bëjnë me shërbimet e cekura më lartë“.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1127 

(220) 25/08/2016 

(300) 015151921  26/02/2016  OH 

(731) JOSEPH VÖGELE AG Joseph-

Vögele-Str. 1 D-67067 Ludwigshafen 

DEUTSCHLAND, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VÖGELE 

 

(546) 

 
 

 

(511) 7  Makinat shpërndarëse; finisheret e asfaltit; shtruesit asfaltit; pajisjet për 

ndërtimtari; makineri ndërtimit; ngarkuesit; furnizuesit; automjetet transportuese; mikserët 

e betonit [makinat]; pajisje për zhvendosjen e dheut; sisteme dhe pajisje për transportim; 

mistri (rrafshues) me energji; leura (rampa) ngarkuese; makineri për përgatitje, aplikim, 

rrafshim, përpunim, ripunim, strukturim, ngurtësim dhe/ose shpërndarjen e sipërfaqeve 
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rrugore; makineri ndërtimi deponisë; makineri për trajtimin dhe prodhimin e asfaltit, 

betonit, bitumenit dhe polimereve; pajisje për riparimin e rrugëve; përpunimin e 

materialeve dhe makineri të prodhimit; makinat dhe njësitë për përzierjen; niveluesit; 

sistemet për nivelim; njësitë dhe sistemet për vibrim dhe oscilim; vibratorët; pajisje për 

spërkatje dhe pluhurizim; rrahësit e sipërfaqeve; makina rrugë-berese; finisheret për rruge; 

shpërndarës; pajisjet dhe makineritë për kompaktezim; vibratorët; krik për makina; pajisjet 

dhe makineritë për furnizim; automjetet transportuese; gome për mbulim dhe mbrojtje; 

mbulues; cilindër me shtytje; separatorë; mbështetëset; boshtet; motorët startues; ndihmës 

akselerimi, zinxhirët transmetues; drejtuesit e makinës, rollerët e makinës dhe/ose boshtet 

makinës; sistemet e shkarkimit; mbuluesit e rripit; kontrollet e operimit; panelet e 

dyshemese; pllakat bazë; dërrasat, shtriresit e nivelimit, rrafshuesit e nivelimit; 

komponentet e dërrasave; bulonat; frenat; jastëkët (mbushjet) e frenave; shtresat fërkuese te 

frenave; kaliperet e frenave; brushat; hermetizuesit; shtytesit e presionit; konvertorët e 

presionit; shndërruesit e presionit; pipëzat; sistemet për spërkatjen e emulsionit; kabina te 

drejtimit; amortizerë të shasisë; rripa për makina zvarritëse; shirita çeliku elastik; susta; 

montuese te sustave; fellne për rrote; filtra (filtra të vajit, filtra të  karburantit, filtra te ajrit, 

filtra të  ajrit të  kompresuar, filtra hidro dhe/ose filtra te ujit); korniza për filtra; blloqe për 

pulexha; rripa për transportues, pajisje transportuese dhe zinxhirë; binarë udhëzues dhe 

rollerë; lidhësa; gjeneratorë; kuti të marsheve; mistri (rrafshues) me energji; blloqe 

rreshqitese; rripa [makineri]; vegla dore, të  tjera nga pajisjet që operohen me dore; pompa 

hidraulike; makinat dhe motorët hidraulike; tubat hidraulike; valvulat hidraulike; cilindrat 

hidraulike; sistemet hidraulike; hidro-valvulat; tubat-hidro; cilindrat hidro; pllakëzat 

kufizuese; komponentet për autolimari; V-rripat; pulexhat për V-rripa; zinxhiret; rrotet për 

zinxhire; flatrat; pistonët; shufrat e pistonit; kompresoret; rripat e fuqise; mbulues te 

pastruesit te rripit; zinxhire te pastruesit te rripit; kontrollë te pastruesit te rrypit; zinxhirë të  

pastruesit; shufra të pastruesit; ftohes; kapak te radiatorit; mberthyese; kushineta 

[makineri]; blloqe për kushineta; binare dhe/ose rroteza; shirita gome te hinkave për 

materiale; ndarës të rrjedhes; makinat (pervec për automjetet tokesore); aparate për 

mjegullën e vajit; tarpaulienet e adaptuar për makineri; pllakëzat; shufrat e presionit; 

pompat [makineri]; pompa e kutisë së transferit; timonë; transmetues dhëmbëzorë; 

rregullatorë; rrotë; shirita: pulexhë; kanale; gypa [makineri]; rrotëza; zinxhire me rollerë; 

rrjet; rrotore; zhurmëmbytes; rreshqitese; sisteme për lubrifikim; turiele; brisqe (tehe) për 

turiele; sisteme transmisioni për turiele; pajisjet kontrollë për turiele; boshte për turiele; 

dhëmbëzore; senzorë; kulluese; shtrenguese (morsete) mbeshtjellëse; pajisjet shtrenguese; 

pasqyrë; shufra sperkatese; stacione kontrolluese; blloqe kontrolluese; pajisjet kontrolluese 

(hidraulike, mekanike ose pneumatike); amortizatorët; maskat (parakolp); tamperet; 

kushinetat e tamperëve; shufrat e tamperëve; rezervuaret; tubat teleskopike; termociftet; 

cilindrat e transportuesve; hinkat; zinxhire me vemza; cilindrat me devijim; këllefe për 

komponente te makinave; ventilatorë; valvula (në vecanti valvula drejtuese, valvula 

mbyllese, valvula presioni, valvula për reduktimin e presionit; valvula për kontrollimin e 

rrjedhjes, valvula servo); sisteme kompaktezimi; distributoret; turiela shperndarese; 

vibratore; pajisjet për transmetimin e fuqise; mure; kembyes te nxehtesise; boshte; vegla; 

rrote dhembezore; kandela; separatore cikloni; cilindra; pjesë, pjesë nderrimi dhe aksesore 

për të gjitha mallërat e lartëpërmendura  

9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, topografike, kinematografike, optike, për peshim, 

matëse, sinjalizuese, verifikuese (mbikëqyrje), kontrolluese dhe rregulluese; pajisjet, 
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aparatet dhe instrumentet për udheheqjen, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin dhe kontrollimin (mbikeqyrjen) e elektricitetit; aparatet dhe instrumentet per 

kapjen, incizimin, transmetimin, pranimin dhe reprodukimin e zerit, imazheve dhe te 

dhenave; cilindrat shtytes; shufrat e stampuara; pajisjet analitike dhe për diagnostifikim; 

pjese lidhese; antena (aerial); sisteme antenash; panele treguese; pajisjet audio dhe radio 

marresit; amortizeret; baterite; mbushesit e baterive; konzolat për operim; pajisjet për 

operim; panelet kontrolluese; pajisjet mbajtese me senzore; module CAN; kompjuteret; 

pajisjet periferike kompjuterike; bartes i te dhenave për incizimin e fotografive, zerit dhe te 

dhenave; detektoret; rondelat (hermetizuesit); ekranet (displej); sistemet për dozim; 

dispenzeret për dozim; kabllot; nderpreres me presion; senzorë presioni; aparate elektrike 

dhe elektronike, pajisjet dhe aparatet për qellime telematike, te telekomunikacionit, dhe/ose 

procesimin e te dhenave; pajisjet dhe aparatet elektronike, pajisjet dhe aparatet për 

evaluimin e operacioneve dhe gabimeve; kuti elektrike me nderpreres, kabinete të kontrollit 

dhe panele komanduese; qarqe elektrike dhe pllaka te printuara për komandim PCB; 

pajisjet elektrike dhe elektronike për ngritjen dhe uljen e makinave ose pjeseve për 

makineri; amplifikatore elektronike; module elektronike; pershpejtues elektrostatik; 

instrumente për detektim, aparatura, rregullatore dhe pajisjet; vegla elektrike; pajisjet 

marrese; aparate me kontrollë nga largë (si telekomandë); pajisjet zjarrefikese; filma për 

qellime educative; filtra; komponente për filtra; pajisjet radio; gjeneratorët; ekualizer 

grafike; hardverë; sensorë të shkalles; bori; mjete hidraulike; motore hidraulike; cilindra 

hidro; gjeneratorë impulsi; pajisjet për teknologji të informacionit dhe audio vizuale; 

doreza; kabllo; kabllo të konfeksionuara për autoindustri; kontakte për kabllo; kabllo të 

lakuara; terminale; pistonë; shufra pistoni; paisje për komunikim; kushineta [pjesët e 

makinave]; laserë; laser, pajisjet me rreze infra të kuqe dhe me ultratinguj, pajisje dhe 

instrumentet; altoparlantë; dioda qe emitojne dritë; fenere; magnete; pajisje për magnetizim 

dhe demagnetizim; shirita gome për hinka për material; navigacion, orientim, pozicionim, 

ndjekje (gjurmim) të lokacionit, ndjekje të objektivit dhe pajisje dhe instrumente për harta 

(maping); sensorë gradienti; aparatet për nivelim, pajisjet dhe instrumentet; sistemet për 

nivelim; indikatorët e nivelit të naftës; PCB-te; amplifikatoret proporcionale; pajisjet dhe 

instrumentet për testimin dhe të kontrollin e cilësisë; pompa (në veçanti pompa për 

lubrifkim dhe pompa hidraulike); makina llogaritëse; reflektorë; rregullatorë; rele; skanerë; 

kommutatorë; çelësa; celesa me karte; pajisjet dhe aparatet mbrojtëse; transmetuesit; 

sensorët (në veçanti sensorë të nivelit të mbushjes dhe sensorë te tejmbushjes); pajisjet dhe 

aparatet për siguri; objektet mbajtese; aparate të sigurisë; siguresa; pajisje për sinjalizim 

dhe lista te kodeve; simulatore; butone për ski; softvere; pasqyra; inserte çeliku; pajisje 

kontrolli, instrumente, pajisjet dhe rregullatorë; njësi për kontrolle, pajisje dhe sisteme; 

elementet për qarqe elektrike; zile; tanke; tastiera; sensorë ultrasonik; instrumente për 

monitorim, aparatura, pajisjet dhe rregullatorë; USB stik; valvula; pershore; pompa me 

dhembezore; CPU; pjesë, pjesë ndërrimi dhe aksesorë për të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura  

35  Shërbimet komerciale me mallra te kimikateve për pastrimin e gazrave te shkarkuara 

nga proceset kimike; kimikate për reduktimin e emisionit të ndotësve nga gazrat e 

shkarkuara prej motorëve me djegie; aditivë kimike për lëndët djegëse; lubrifikantë dhe 

vajra industriale; materiale te filtrimit te krijuara prej substancave kimike dhe jo-kimike; 

urea (komponimi organik); lëngje hidraulike; pjesë, pjesë ndërrimi dhe aksesorë për të 

gjitha mallrat e sipërpërmendura; mbushje dhe pajisje lubrifikimi; fluid transmisioni; fluid 
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hidraulik; vaj motori; lubrifikantë; kërkesat për lubrifikantë; yndyrërat; yndyrna dhe vajra 

industriale; pjesë, pjesë ndërrimi dhe akseorë për të gjitha mallrat e sipërpërmendura; 

konektore; shufra; shirita; mberthyes; kontejnerë; fletë dhe pllaka prej metali; bulona; 

mbeshtjellëse për zgjerim; kunja; rrjeta; doreza; rripa; grepa; kabllo dhe tela të  bërë nga 

metali (jo për qëllime elektrike); kapela; pyka; zinxhirë; gogla për kushineta; linja; 

konstruksione metalike; mallra prej metali, në veçanti komponente te ndërtimit, material te 

ndërtimit, kontejnerë, artikuj te magazinimit, tubacionet, tuba, tuba gome, silos, tanke, 

njesite që përdoren për transportin e mallrave, njesite që përdoren për paketimin e mallrave, 

cilindra; automjetet model dhe makineri; dado; thumba; paleta; pllaka; bulona; unaza; 

rroteza; mentesha; disqe; mberthyeset; binarët metalike; pajisjet sinjalizuese dhe lista te 

kodeve; produkte te bravave metalike dhe hekurishte; drynj, çelësa, mbajtëse çelësash; 

vida; lidhese me vida; mbrojtëse, cadra dhe shirita mbrojtes; unaza mbajtese; mberthecka; 

tapa; priza; amortizere; gypa teleskopike; lidhese; mbyllese; anesore; pjesë, pjesë ndërrimi 

dhe aksesore për të gjitha mallrat e sipërpërmendura; makinat shperndarese; finisheret e 

asfaltit; shtruesit asfaltit; pajisje për ndertimtari; makineri te ndertimit; ngarkuesit; 

furnizuesit; automjete transportuese; mikseret e betonit [makineri]; pajisje për zhvendosjen 

e dheut; sisteme dhe pajisje për transportim; mistri (rrafshues) me energji; leura (rampa) 

ngarkuese; makineri për pergatitje, aplikim, rrafshim, përpunim, ripunim, strukturim, 

ngurtesim dhe/ose shpërndarjen e sipërfaqeve rrugore; makineri ndërtimi deponish; 

makineri për trajtimin dhe prodhimin e asfaltit, betonit, bitumenit dhe polimereve; pajisje 

për riparimin e rrugëve; përpunimin e materialeve dhe makineri të prodhimit; makinat dhe 

njesite për përzierjen; nivelizuesit; sistemet për nivelizim; njesite dhe sistemet për vibrim 

dhe oscilim; vibratoret; pajisje për spërkatje dhe pluhurzim; rrahësit e siperfaqeve; makina 

rrugë-berese; finisheret për rruge; shperndarës; pajisjet dhe makineritë për kompaktezim; 

vibratoret; krik për makina; pajisjet dhe makineritë për furnizim; automjetet transportuese; 

gome për mbulim dhe mbrojtje; mbulues; cilinder me shtytje; separatore; mbështeteset; 

boshtet; motorët startues; ndihmës akselerimi, zinxhirët transmetues; drejtuesit e makines, 

rollerët e makinës dhe/ose boshtet makinës; sistemet e shkarkimit; mbuluesit e rripit; 

kontrollet e operimit; panelet e dyshemese; pllakat bazë; derrasat, shtriresit e nivelimit, 

rrafshuesit e nivelimit; komponentet e dërrasave; bulonat; frenat; jastëkët (mbushjet) e 

frenave; shtresat fërkuese te frenave; mberthyesit (kaliperet) e frenave; brushat; 

hermetizuesit; shtytësit e presionit; konvertoret e presionit; shnderuesit e presionit; pipezat; 

sistemet për spërkatjen e emulsionit; kabina të drejtimit; amortizerë të shasisë; rripa për 

makina zvarritese; shirita çeliku elastik; susta; montuese te sustave; fellne për rrote; filtra 

(filtra të vajit, filtra të  karburantit, filtra te ajrit, filtra të  ajrit të  kompresuar, filtra hidro 

dhe/ose filtra te ujit); korniza për filtra; blloqe për pulexha; rripa për transportues, pajisje 

transportuese dhe zinxhirë; binarë udhëzues dhe rollerë; lidhësa; gjeneratorë; kuti të 

marsheve; mistri (rrafshues) me energji; blloqe rrëshqitëse; rripa; vegla dore, të  tjera nga 

veglat qe operohen me dore; pompa hidraulike; makinat dhe motorët hidraulike; tubat 

hidraulike; valvulat hidraulike; cilindrat hidraulike; sistemet hidraulike; hidro-valvulat; 

tubat-hidro; cilindrat hidro; pllakëzat kufizuese; komponentet për autolimari; V-rripat; 

pulexhat për V-rripat; zinxhiret; rrotet për zinxhire; flatrat; pistonë; shufrat e pistonit; 

kompresoret; rripat e fuqisë; mbulues te pastruesit të rripit; zinxhire të pastruesit të rripit; 

kontrollë të pastruesit te rrypit; zinxhirë të  pastruesit; shufra te pastruesit; ftohes; kapak të 

radiatorit; mberthyese; kushineta blloqe për kushineta; binarë dhe/ose rroteza; shirita gome 

te hinkave për materiale; ndares të rrjedhes; makinat (pervec për automjetet tokesore); 
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aparate për mjegullen e vajit; tarpaulienet e adaptuar për makineri; pllakëzat; shufrat e 

presionit; pompat; pompa e kutise se transferit; timonë; transmetues dhembezore; 

rregullatore; rrote; shirita: pulexhe; kanale; gypa rrotëza; zinxhire me rollere; rrjeta; rrotore; 

zhurmembytes; rreshqitese; sisteme për lubrifikim; turiele; brisqe (tehe) për turiele; sisteme 

transmisioni për turiele; pajisjet kontrollë për turiele; boshte për turiele; dhembezore; 

senzore; kulluese; shtrenguese (morsete) mbeshtjellese; pajisjet shtrenguese; pasqyra; 

shufra sperkatese; stacione kontrolluese; blloqe kontrolluese; pajisje kontrolluese 

(hidraulike, mekanike ose pneumatike); amortizatoret; maskat (parakolp); tamperet; 

kushinetat e tampereve; shufrat e tampereve; rezervuaret; tubat teleskopike; termociftet; 

cilindrat e transportuesve; hinkat; zinxhire me vemza; cilindrat me devijim; kellefe për 

komponente te makinave; ventilatore; valvula (ne vecanti valvula drejtuese, valvula 

mbyllese, valvula presioni, valvula për reduktimin e presionit; valvula për kontrollimin e 

rrjedhjes, valvula servo); sisteme kompaktezimi; distributoret; turiela shperndarese; 

vibratore; pajisjet për transmetimin e fuqise; mure; kembyes te nxehtesise; boshte; vegla; 

rrotë dhembëzore; kandela; separatore cikloni; cilindra; pjesë, pjesë nderrimi dhe aksesore 

për te gjitha mallërat e lartpërmendura; paisjet qe operohen me dorë, pompa dhe mjete; 

thika xhepi; kuti me vegla; pjesë, pjesë ndërrimi dhe aksesore për të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura; aparatet dhe instrumentet shkencore, topografike, kinematografike, 

optike, për peshim, matëse, sinjalizuese, verifikuese (mbikeqyrje), kontrolluese dhe 

rregulluese; pajisjet, aparatet dhe instrumentet për udheheqjen, ndryshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin dhe kontrollimin (mikeqyrjen) e elektricitetit; aparatet dhe 

instrumentetper kapjen, incizimin, transmetimin, pranimin dhe reprodukimin e zerit, 

imazheve dhe te dhenave; cilindrat shtytes; shufrat e stampuara, pajisjet analitike dhe për 

diagnostifikim; pjese lidhese; antena (aerial), sisteme antenash; panele treguese; pajisjet 

audio dhe radio marresit; amortizeret; baterite; mbushesit e baterive; konzolat për operim; 

pajisjet për operim; panelet kontrolluese; pajisjet mbajtese me senzore; module CAN; 

kompjuteret; pajisjet periferike kompjuterike; bartes i te dhenave për incizimin e 

fotografive, zerit dhe te dhenave; detektoret; rondelat (hermetizuesit); ekranet (displej);, 

sistemet për dozim; dispenzeret për dozim; telat; nderpreres me presion; senzore presioni; 

aparate elektrike dhe elektronike, pajisjet dhe aparatet për qellime telematike, te 

telekomunikacionit, dhe/ose procesimin e te dhenave; pajisjet dhe aparatet elektronike, 

pajisjet dhe aparatet për evaluimin e operacioneve dhe gabimeve; kuti elektrike me 

nderpreres, kabinete të kontrollit dhe panele komanduese; qarqe elektrike dhe pllaka te 

printuara për komandim PCB; pajisjet elektrike dhe elektronike për ngritjen dhe uljen e 

makinave ose pjeseve për makineri; amplifikatore elektronike; module elektronike; 

pershpejtues elektrostatik; instrumente për detektim, aparatura, rregullatorë dhe pajisjet; 

vegla elektrike; pajisjet marrese; aparate me kontrollë nga largë (si telekomande); pajisjet 

zjarrefikese; filma për qellime educative, filtra; komponente për filtra; pajisjet radio; 

gjeneratorët; ekualizer grafike; hardvere; sensorë të kalibrimit; bori; mjete hidraulike; 

motore hidraulike; cilindra hidro; gjeneratorë impulsi; pajisjet për teknologji të 

informacionit dhe audio vizuale; doreza (joystick); kabllo; kabllo për autoindustri; kontakte 

për kabllo; kabllo te lakuara; terminale; pistone; shufra pistoni; paisje për komunikim; 

gogla (sfera) për kushineta; vrushkuj laserik (beam); laserë, pajisjet me rreze infra të kuqe 

dhe me ultratinguj, pajisje dhe instrumente; altoparlantë; dioda qe emitojne drite; fenere; 

magnete; pajisje për magnetizim dhe demagnetizim; shirita gome për hinka për material; 

navigacion, orientim, pozicionim, ndjekje (gjurmim) te lokacionit, ndjekje te objektivit dhe 
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pajisje dhe instrumente për harta (maping); sensorë gradient; aparatet për nivelim, pajisjet 

dhe instrumentet; sistemet për nivelim; indikatorë të nivelit të naftës; PCB-te; 

amplifikatoret proporcionale: pajisjet dhe instrumentet për testimin dhe të kontrollin e 

cilësisë; pompa (në veçanti pompa për lubrifkim dhe pompa hidraulike); makina 

llogaritese; reflektore; rregullatorë; rele; skanere; kommutatore; çelësa; celesa me karte; 

pajisje dhe aparate mbrojtëse; transmetuesi; sensorë (në veçanti sensorë të nivelit të 

mbushjes dhe sensorë te tejmbushjes); pajisje dhe aparate për siguri; pajisje dhe aparate 

mbajtese; objekte mbajtese, aparate të sigurisë; siguresa; pajisje për sinjalizim dhe lista te 

kodeve; simulatore; butone për ski; softvere; pasqyra; inserte çeliku; pajisje kontrolli, 

instrumente, pajisjet dhe rregullatorë; njësi për kontrolle, pajisje dhe sisteme; elemente për 

qarqe elektrike; zile; tanke; tastiera; sensorë ultrasonik; instrumente për monitorim, 

aparatura, pajisjet dhe rregullatorë; USB stik; valvula; peshore; pompa me dhembezore; 

CPU; pjesë, pjesë ndërrimi dhe aksesore për të gjitha mallrat e sipërpërmendura; aparate 

ndriçimi dhe instalime; gjeneratorë trefazor; gjeneratorë te rrymes njekahore DC; ngrohje 

elektrike e nivelimit; filtrat e gazit; gjeneratorë; elementet e ngrohjes; ngrohes dhe instalime 

të ngrohjes; shufra të ngrohjes; materiale izoluese; aparate dhe instalime frigoriferike; 

ndriçuesit; reflektoret e drites; filtrat e ajrit; pajisje dhe sisteme të pastrimit te ajrit, gazit 

dhe ujit; aparate dhe instalime te ventilimit; pompa; radiatorë; drite e perparme; llampe 

xhepi; pajisje dhe sisteme te ventilimit dhe ajrit të kondicionuar; filtra te ujit; aparate dhe 

instalime për kanale te ujit; pjesë, pjesë ndërrimi dhe aksesore për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura; automjetet; mjete te transportit; traktorë; pjesë, pjesë ndërrimi  dhe 

aksesore për mallrat e lartpërmendura, në veçanti fshirëse xhami, njësi ngasëse, pllaka bazë, 

sisteme te frenimit, frenat; jastëkët (mbushjet) e frenave; shtresat fërkuese te frenave; 

kaliperet e frenave; fellne për rrote, lidhëse (mbërthyese), rrote, goma, binare, zinxhirë, 

ingranazh (rrota dhembezore) levizese, motorët, fshisa xhamash, pasqyra, komponente të 

transmisionit; lapsa; shkumesa; stilografe; aparate ndriçimi dhe instalimeve; gjeneratorë 

trefazor; gjeneratorë te rrymës njekahore DC; ngrohje elektrike e nivelimit; filtrat e gazit; 

gjeneratorë; elementet e ngrohjes; ngrohës dhe instalime të ngrohjes; shufra të ngrohjes; 

materiale izoluese; aparate dhe instalime frigoriferike; ndriçuesit; reflektorët e drites; filtrat 

e ajrit; pajisje dhe sisteme të pastrimit te ajrit, gazit dhe ujit; aparate dhe instalime te 

ventilimit; pompa; radiatorë; drite e perparme; llampe xhepi; pajisje dhe sisteme te 

ventilimit dhe ajrit të kondicionuar; filtra te ujit; aparate dhe instalime për kanale te ujit; 

pjesë, pjesë ndërrimi dhe aksesore për të gjitha mallrat e lartpërmendura; automjetet; mjete 

te transportit; traktorë; pjesë, pjesë ndërrimi  dhe aksesore për mallrat e lartpërmendura, në 

veçanti fshirëse xhami, njësi ngasëse, pllaka bazë, sisteme te frenimit, frenat; jastëkët 

(mbushjet) e frenave; shtresat fërkuese te frenave; mbajteset (kaliperet) e frenave; fellne për 

rrote, lidhëse (mbërthyese), rrote, goma, binare, zinxhirë, ingranazh (rrota dhembezore) 

levizese, motorët, fshisa xhamash, pasqyra, komponente të transmisionit; lapsa; shkumësa; 

stilografë; lapsa për zyre: rekuizita për zyre, (përveç mobiljeve); material i shtypur; mallra 

prej letre jo te riciklueshme; mbeshtjellese; vizatime grafike; kalendarë; harta; materiale 

edukative dhe mësimore (përveç aparateve); kuti notesash; set për shkrim; letër shkrimi; 

çanta te vogla, çanta [zarfa, qeset] dhe mallra për paketim, mbështjellës dhe qëllime 

depozitimi; materiale plastike për paketim, dhe aq sa nuk është përfshirë në klasat e tjera; 

pjesë, pjesë ndërrimi  dhe aksesore për të gjitha mallrat e lartpërmendura; ngjitja, paketimi 

dhe materiali izolues; tubacione, tuba dhe lidhëse (kthesa) dhe konektorë; tuba gome, 

mbaresa te tubave për rregullimin e presionit dhe lidhëset e tubave, qe nuk janë prej metali; 
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kabllo; produkte te përfunduara ose gjysmë-të përfunduara të përshtatura për një qëllim të 

veçantë, dhe për aq sa janë të përfshira në këtë klasë; pjesë, pjesë ndërrimi  dhe aksesore 

për të gjitha mallrat e lartpërmendura; rimorkio; kontejnerë, si dhe mbylleset dhe mbajtësit 

për këtë të fundit; kontejnerë (nuk është bërë nga metali); ekran, mbështetëse dhe shenja 

postimi; binare te varur; kanaçe; arka dhe paleta (nuk jane bërë nga metali); shkalle dhe 

shkalle te lëvizshme; automjetet modeli dhe makineri (qe nuk janë bërë nga metali); 

kontejnerë për lubrifikantë dhe rezervuarë hidraulike prej plastike; ulese; pulexha tensioni; 

statuja, figura, punët artistike; rezervuarë, jo prej metali as prej tullave; tuba teleskopike 

bërë nga plastika; hinka; mallra jo te bëra nga metali, qe do te thotë pajisje mbështesë, 

pushuese krahu, kapese, bulona, derrasa, kunja, ndarese, lidhese, doreza, grepa, kllapat 

montuese, lidhjet zinxhir, flatra, shtrenguese, direke, dado, gozhda, thumba, shufra, 

mbrojtëse, shufra, unaza,  gota me thithje, karfice, binarë, dry, çelësa, unaza te çelësave, 

vida, unaza spirale, spirale, tape, shufra, reduktorë gypi, shtafne, valvola, flamuj 

sinjalizimi; lidhese dhe konektore; stoli dhe dekorime; pjesë për tenda; pjesë, pjesë 

ndërrimi  dhe aksesore për të gjitha mallrat e lartpërmendura; pajisje dhe enë për amvisëri 

dhe kuzhinë; qelqurina, porcelani dhe enë prej argjile; automjete model dhe makineri 

(artikuj dekorative) te bërë prej guri, qelqi ose porcelani; statujat, figura, shenja dhe punët 

artistike, dhe aq sa jane të përfshira në këtë klasë; enë; kontejnerë; shishe; kuti; gota; kuti 

konzervash; kanaçe; hinka; pjesë, pjesë ndërrimi  dhe aksesore për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura; automjetet model dhe makina (ne miniature); automjete model dhe 

makineri (lodra); lodra; lojëra; lodra dhe kuriozitete; artikuj dhe pajisje sportive; pjesë, 

pjesë ndërrimi  dhe aksesore për të gjitha mallrat e lartpërmendura; biznesi i agjensionit; 

shërbime te prokurimit për palët e treta; porositja e shërbimeve; operimi me informacion, 

ankesë dhe linje emergjente; analiza e biznesit, informacionit dhe shërbime kërkimore; 

konsulence biznesi; përpunimi i të dhënave (pune zyre); regjistrimi elektronik dhe ruajtja e 

të dhënave; përgatitjen analizes kosto/ përfitim, analiza kosto/çmim dhe sondazhe te 

shfrytëzimit të kapaciteteve të biznesit; përgatitjen e statistikave; menaxhimin e biznesit; 

shërbimeve të import dhe eksport; sigurimin e informacionit për çështje biznesit; shërbimet 

komerciale; promovimi e shitjes dhe marketingu; aranzhimi i kontakteve afariste; 

planifikimi organizativ i kohës se operimit dhe vendndodhja e operimit te produkteve në 

fushën e inxhinierisë mekanike, inxhinierisë elektrike, produkteve për inxhinieri 

strukturore, inxhinieri te ndërtimit dhe minierave, komplekse industriale, automjete, pajisje 

dhe makineri; menaxhimi i projekteve organizative; administrimi organizativ i flotës së 

automjeteve dhe makinerive dhe shërbimet e lidhura të konsulencës; demonstrimi dhe 

prezantimi i produktit; menaxhimi i kualitetit, përkatësisht procesi i optimizimit; 

konsulence biznesi dhe shërbime konsulence organizative; administrimi i korporatave; 

organizimi i panaireve të tregtisë për qëllime ekonomike dhe te reklamimit; shërbime te 

negocimit dhe ndërmjetësimit; reklamimi; hartimi dhe sistematizimi i të dhënave dhe 

informacionit në bazat e të dhënave elektronike   

37  Miëmbajtje dhe riparim lidhur me mallra te kimikateve për pastrimin e gazrave te 

shkarkuara nga proceset kimike; kimikate për reduktimin e emisionit të ndotësve nga gazrat 

e shkarkuara prej motorëve me djegie; aditivë kimike për lëndët djegëse; lubrifikantë dhe 

vajra industriale; materiale te filtrimit te krijuara prej substancave kimike dhe jo-kimike; 

urea (komponimi organik); lëngje hidraulike; pjesë, pjesë ndërrimi dhe aksesore për të 

gjitha mallrat e sipërpërmendura; mbushje dhe pajisje lubrifikimi; fluid transmisioni; fluid 

hidraulik; vaj motori; lubrifikantë; kërkesat per lubrifikante; yndyrnat; yndyrna dhe vajra 
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industriale; pjesë, pjesë ndërrimi dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura; 

konektore; shufra; shirita; mberthyes; kontejnerë; fletë dhe pllaka prej metali; bulona; 

mbeshtjellese per zgjerim; kunja; rrjeta; doreza; rripa; grepa; kabllo dhe tela të bërë nga 

metali (jo për qëllime elektrike); kapela; pyka; zinxhirë; gogla per kushineta; linja; 

konstruksionet metalike; mallrat prej metali, në veçanti komponente te ndërtimit, material 

të ndërtimit, kontejnerë, artikuj të magazinimit, tubacionet, tuba, tuba gome, silos, tanke, 

njesite që përdoren për transportin e mallrave, njesite që përdoren për paketimin e mallrave, 

cilindra; automjetet moster dhe makineri; dado; thumba; paleta; pllaka; bulona; unaza; 

rroteza; mentesha; disqe; mberthyeset; binarët metalike; pajisjet sinjalizuese dhe lista te 

kodeve; produkte të bravave metalike dhe hekurishte; drynj, çelësa, mbajtëse çelësash; 

vida; lidhese me vida; mbrojtëse, cadra dhe shirita mbrojtes; unaza mbajtese; mbertheçka; 

tapa; priza; amortizere; gypa teleskopike; lidhese; mbyllëse; anësorë; pjesë, pjesë ndërrimi 

dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura; makinat shpërndarëse; finisheret e 

asfaltit; shtruesit asfaltit; pajisje për ndertimtari; makineri ndertimit; ngarkuesit; furnizuesit; 

automjetet transportuese; mikserët e betonit; vibratorë; thërmim dhe spërkatje; pajisje për 

zhvendosjen e dheut; sisteme dhe pajisje për transportim; mistri (rrafshues) me energji; 

leura (rampa) ngarkuese; makineri për pergatitje, aplikim, rrafshim, përpunim, ripunim, 

strukturim, ngurtësim dhe/ose shpërndarjen e sipërfaqeve rrugore; makineri ndërtimi 

deponish; makineri për trajtimin dhe prodhimin e asfaltit, betonit, bitumenit dhe 

polimereve; pajisje për riparimin e rrugëve; përpunimin e materialeve dhe makineri të 

prodhimit; makinat dhe njesitë për përzierjen; nivelizuesit; sistemet për nivelizim; njesitë 

dhe sistemet për vibrim dhe oscilim; vibratoret; pajisje për spërkatje dhe thërmim; rrahësit e 

sipërfaqeve; makina rrugë-bërëse; finisherët për rrugë; shperndarës; pajisjet dhe makineritë 

për kompaktëzim; vibratoret; krik për makina; pajisjet dhe makineritë për furnizim; 

automjetet transportuese; gome për mbulim dhe mbrojtje; mbulues; cilinder me shtytje; 

separatorë; mbështetëset; boshtet; motoret startues; ndihmës akselerimi, zinxhirët 

transmetues; drejtuesit e makinës, rollerët e makinës dhe/ose boshtet e makinës; sistemet e 

shkarkimit; mbuluesit e rripit; kontrollet e operimit; panelet e dyshemesë; pllakat bazë; 

dërrasat, shtrirësit e nivelizimit, rrafshuesit e nivelizimit; komponentet e dërrasave; bulonat; 

frenat; jastëkët (mbushjet) e frenave; shtresat fërkuese të frenave; kaliperet e frenave; 

brushat; hermetizuesit; shtytësit e presionit; konverterët e presionit; shnderuesit e presionit; 

pipëzat; sistemet për spërkatjen e emulsionit; kabina të drejtuesve; amortizerë të shasisë; 

makina zvarritëse; shirita çeliku elastik; susta; montuese të sustave; fellne për rrote; filterë 

(filterë të vajit, filterë të karburantit, filterë të ajrit, filterë të ajrit të kompresuar, filterë 

hidro dhe/ose filterë të ujit); korniza për filterë; blloqe për pulexha; rripa për transportues, 

pajisje transportuese dhe zinxhirë; binarë udhëzues dhe rollerë; lidheza; gjeneratorë; kuti të 

marsheve; mistri (rrafshues) me energji; blloqe rreshqitese; rripa vegla dore, të tjera nga 

veglat që operohen me dorë; pompa hidraulike; makinat dhe motorët hidraulikë; tubat 

hidraulike; valvulat hidraulike; cilindrat hidraulike; sistemet hidraulike; hidro-valvulat; 

tubat-hidro; cilindrat hidro; pllakëzat kufizuese; komponentet për autolimari; V-rripat; 

pulexhat për V-rripat; zinxhiret; rrotet per zinxhirë; flatrat; pistonë; shufrat e pistonit; 

kompresorët; rripat e fuqisë; mbulues të pastrues të rripit; zinxhirë të pastruesit të rripit; 

kontrollë të pastruesit të rrypit; zinxhirë të pastruesit; shufra të pastruesit; ftohës; kapak të 

radiatorit; mbërthyese; kushineta; blloqe per kushineta; binarë dhe/ose rroteza; shirita gome 

të hinkave për materiale; ndarës të rrjedhës; makinat (përveç për automjetet tokësore); 

aparate për mjegullën e vajit; tarpaulienet e adaptuar për makineri; pllakëzat; shufrat e 
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presionit; pompat; pompa e kutise se transferit; timone; transmetues dhembezore; 

rregullatore; rrote; shirita: pulexhe; kanale; gypa rrotëza; zinxhire me rollerë; rrjeta; rrotorë; 

zhurmembytës; rrëshqitëse; sisteme për lubrifikim; turielë; brisqe (tehe) për turiele; sisteme 

transmisioni për turielë; pajisjet kontrollë për turielë; boshte për turielë; rrota me 

dhëmbëzorë; senzorë; kulluese; shtrenguese (morsete) mbeshtjellese; pajisjet shtrenguese; 

pasqyre; shufra sperkatese; stacione kontrolluese; blloqe kontrolluese; pajisjet kontrolluese 

(hidraulike, mekanike ose pneumatike); amortizatoret; maskat (parakolp); tamperet; 

kushinetat e tampereve; shufrat e tamperëve; rezervuaret; tubat teleskopike; termoçiftet; 

cilindrat e transportuesve; hinkat; zinxhirë me vemza; cilindrat me devijim; këllëfe për 

komponente të makinave; ventilatorë; valvula (në veçanti valvula drejtuese, valvula 

mbyllëse, valvula presioni, valvula për reduktimin e presionit; valvula për kontrollimin e 

rrjedhjes, valvula servo); sisteme kompaktëzimi; distributorët; turiela shpërndarëse; 

vibratorë; pajisjet për transmetimin e fuqise; mure; këmbyes të nxehtësisë; boshte; vegla; 

rrotë dhembëzore; kandela; separatorë cikloni; cilindra; pjesë, pjesë ndërrimi dhe aksesorë 

për të gjitha mallërat e lartëpërmendura; pajisjet qe operohen me dorë, pompa dhe mjete; 

thika xhepi; kuti me vegla; pjesë, pjesë ndërrimi dhe pajisje shtese për të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura; aparate dhe instrumente shkencore, topografike, kinematografike, optike, 

per peshim, matese, sinjalizuese, verifikuese (mbikeqyrje), kontrolluese dhe rregulluese; 

pajisjet, aparatet dhe instrumente për udhëheqjen, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin dhe kontrollimin (mbikëqyrjen) e elektricitetit; aparatet dhe instrumentet për 

kapjen, inçizimin, transmetimin, pranimin dhe reprodukimin e zërit, imazheve dhe të 

dhënave; cilindrat shtytës; shufrat e stampuara; pajisje analitike dhe për diagnostifikim; 

pjesë lidhëse; antena (aerial); sisteme antenash; panele treguese; pajisjet audio dhe radio 

marrësit; amortizerët; baterite; mbushësit e baterive; konzolat për operim; pajisjet për 

operim; panelet kontrolluese; pajisjet mbajtëse me senzorë, module CAN; kompjuterët; 

pajisjet periferike kompjuterike; bartësit e të dhënave për incizimin e fotografive, zërit dhe 

të dhënave; detektorët; rondelat (hermetizuesit); ekranet; sistemet për dozim; dispenzeret 

për dozim; kabllot; ndërprerës me presion; senzorë presioni; aparate elektrike dhe 

elektronike, pajisjet dhe aparatet per qellime telematike, të telekomunikacionit dhe/ose 

procesimin e të dhënave; pajisjet dhe aparatet elektronike, pajisjet dhe aparatet per 

evaluimin e operacioneve dhe gabimeve; kuti elektrike me ndërprerës, kabinete të kontrollit 

dhe panele komanduese; qarqe elektrike dhe pllaka te printuara per komandim PCB; 

pajisjet elektrike dhe elektronike per ngritjen dhe uljen e makinave ose pjesëve për 

makineri; amplifikatorë elektrikë; module elektronike; përshpejtues elektrostatik; 

instrumente për detektim, aparatura, rregullatore dhe pajisjet; vegla elektrike; pajisjet 

marrese; aparate me kontrollë nga largë ose telekomandë; pajisjet zjarrëfikëse; filma për 

qellime edukative; filtra; komponente per filtra; pajisjet radio; gjeneratorët; ekualizer 

grafike; hardverë; sensorë të shkalles; bori; mjete hidraulike; motorë hidraulikë; cilindra 

hidro; gjeneratorë impulsi; pajisjet për teknologji të informacionit dhe audio vizuale; dorëza 

(joysticks); kabllo; kabllo të konfeksionuara për autoindustri; kontakte per kabllo; kabllo te 

lakuara; terminale; pistone; shufra pistoni; paisje per komunikim; kushineta;  laserë; pajisjet 

me rreze infra të kuqe dhe me ultratinguj, pajisje dhe instrumente; altoparlantë; dioda qe 

emitojne drite; fenere; magnete; pajisje per magnetizim dhe demagnetizim; shirita gome për 

hinka për material; navigacion, orientim, pozicionim, ndjekje (gjurmim) të lokacionit, 

ndjekje te objektivit dhe pajisje dhe instrumente për harta (maping); sensorë gradient; 

aparatet për nivelim, pajisjet dhe instrumentet; sistemet për nivelim; indikatorë të nivelit të 
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naftës; PCB-te; amplifikatoret proporcionale; pajisjet dhe instrumentet per testimin dhe të 

kontrollin e cilësisë; pompa (në veçanti pompa per lubrifkim dhe pompa hidraulike); 

makina llogaritese; reflektore; rregullatorë; rele; skanere; kommutatore; çelësa; celesa me 

kartë; pajisje dhe aparate mbrojtëse; transmetuesi; sensorë (në veçanti sensorë të nivelit të 

mbushjes dhe sensorë te tejmbushjes); pajisje dhe aparate per siguri; pajisje dhe aparate 

mbajtëse; objekte mbajtëse; pajisje për sinjalizim dhe lista të kodeve; simulatore; butone 

për ski; softvere; pasqyra; inserte çeliku; pajisje kontrolli, instrumente, pajisjet dhe 

rregullatorë; njësi për kontrollë, pajisje dhe sisteme; elemente për qarqe elektrike; zile; 

tanke; tastiera; sensorë ultrasonik; instrumente për monitorim, aparatura, pajisjet dhe 

rregullatorë; USB stik; valvula; peshore; pompa me dhëmbëzore; CPU; pjesë, pjesë 

ndërrimi dhe pajisje shtesë për të gjitha mallrat e sipërpërmendura; aparate ndriçimi dhe 

instalimeve; gjeneratorë trefazor; gjeneratorë te rrymes njekahore DC; ngrohje elektrike e 

nivelizimit; filtrat e gazit; gjeneratorë; elementet e ngrohjes; ngrohës dhe instalime të 

ngrohjes; shufra të ngrohjes; materiale izoluese; aparate dhe instalime frigoriferike; 

ndricuesit; reflektorët e drites; filtrat e ajrit; pajisje dhe sisteme të pastrimit të ajrit, gazit 

dhe ujit; aparate dhe instalime të ventilimit; pompa; radiatorë; dritë e perparme; llampë 

xhepi elektrike; pajisje dhe sisteme të ventilimit dhe ajrit të kondicionuar; filtra të ujit; 

aparate dhe instalime për kanale të ujit; pjesë, pjesë ndërrimi dhe aksesore për të gjitha 

mallrat e lartpërmendura; automjetet; mjete të transportit; traktorë; pjesë, pjesë ndërrimi  

dhe aksesore për te gjitha  mallrat e lartpërmendura, në veçanti fshirëse xhami, njësi 

ngasëse, pllaka bazë, sisteme të frenimit, frenat, jastëkët (mbushjet) e frenave, shtresat 

fërkuese të frenave, mbajtëset (kaliperet) e frenave; fellne për rrotë, lidhëse (mbërthyese), 

rrotë, goma, binarë, zinxhirë, ingranazh (rrota dhëmbëzorë) levizëse, motorët, fshisa 

xhamash, pasqyra, komponente të transmisionit; lapsa; shkumesa; stilografe lapsa për zyrë; 

rekuizita për zyrë (përveç mobiljeve); material i shtypur; mallra prej letre jo të 

riciklueshme; mbeshtjellese; vizatime grafike; kalendarë; harta; materiale edukative dhe 

mësimore (përveç aparateve); kuti notesash; set për shkrim; letër shkrimi; çanta te vogla, 

çanta [zarfa, qeset] dhe mallra për paketim, mbështjellës dhe qëllime depozitimi; materiale 

plastike për paketim, dhe aq sa nuk është përfshirë në klasat e tjera; pjesë, pjesë ndërrimi  

dhe aksesorë për të gjitha mallrat e lartpërmendura; ngjitja, paketimi dhe materiali izolues; 

tubacione, tuba dhe lidhëse (kthesa) dhe konektorë; tuba gome, mbaresa te tubave për 

rregullimin e presionit dhe lidhëset e tubave, qe nuk janë prej metali; kabllo; produkte të 

përfunduara ose gjysmë-të përfunduara, të përshtatura për një qëllim të veçantë, dhe për aq 

sa janë të përfshira në këtë klasë; pjesë, pjesë ndërrimi  dhe aksesorë për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura; rimorkio; kontejnerë, si dhe mbylleset dhe mbajtësit për me vone; 

kontejnerë (nuk është bërë nga metali); ekran, mbështetëse dhe shenja postimi; binare te 

varur; kanaçe; arka dhe paleta (nuk jane bërë nga metali); shkallë dhe shkallë te lëvizshme; 

model automjetesh dhe makinerish (që nuk janë bërë nga metali); kontejnerë për 

lubrifikantë dhe rezervuarë hidraulike prej plastike; ulëse; pulexha tensioni; statuja, figura, 

punët artistike; rezervuarë, jo prej metali as prej tullave; tuba teleskopike bërë nga plastika; 

hinka; mallra jo te bëra nga metali, që do të thotë pajisje mbështesë, pushuese krahu, 

kapëse, bulona, dërrasa, kunja, rafte ndarëse, lidhëse, dorëza, grepa, kllapat montuese, 

lidhjet zinxhir, flatra, shtrenguese, direkë, dado, gozhda, thumba, shufra, mbrojtëse, bare, 

unaza,  gota me thithje te ajrit, karfice, binarë, dry, çelësa, unaza te çelësave, vida, unaza 

spirale, spirale, tape, shufra, adapterë gypi, rafte, nenshtrese (rondele), valvula, përforcues, 

flamuj sinjalizimi; lidhëse dhe konektorë; stoli dhe dekorata; pjesë për tenda; pjesë, pjesë 
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ndërrimi  dhe aksesorë për të gjitha mallrat e lartpërmendura; pajisje dhe enë për amvisëri 

dhe kuzhinë; qelqe, porcelani dhe enë prej argjile; automjete model dhe makineri (artikuj 

dekorative) te bërë prej guri, qelqi ose porcelani; statujat, figura, shenja dhe punët artistike, 

dhe aq sa janë të përfshira në këtë klasë; enë; kontejnerë; shishe; kuti; gota; kuti 

konzervash; kanaçe; hinka; pjesë, pjesë ndërrimi  dhe aksesorë për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura; automjetet model dhe makina (në miniaturë); automjete model dhe 

makineri (gjëra për lojë); lodra; lojëra; lodra dhe kuriozitete; artikuj dhe pajisje sportive; 

pjesë, pjesë ndërrimi  dhe aksesorë për të gjitha mallrat e lartpërmendura; aplikime për 

mbështjellje të sipërfaqes; konsulencë në ndërtime; managjimi i fushave të ndërtimit; 

konstrucione; konstrukcione, punë bashkimi dhe demolimi; ndërtimi i deponive; punime 

për mbrojtje nga të ftohtit; punimi, instalimi, pastrimi, riparimi dhe mirëmbajtja e 

konstrukcioneve metalike; inxhinjering civil- ndërtimi mbi niveli e tokës dhe punime në 

tokë; instalimi, pastrimi riparimi dhe mirëmbajtja e lidhur me strukturat dhe rrugët, hardver 

kompjuterik, produkte të inxhinjerisë mekanike, produkte të inxhinjerisë elektrike, të 

inxhinjeringut struktural, produkte të inxhinjeringut cuivil dhe minierave, fabrikave, 

automjeteve, dhe makinerive dhe paisjeve, po ashtu edhe kompnonentat e tyre; 

nkonstrukcioni i kanaleve të ujrave të zeza; sherbime të riparimit; konstrucion të rrugëve;  

dhënja me qera, marrja me qera dhe ofrimi i të gëzuarit të fryteve lidhur me paisjet e 

konstruktimit;  marrja me qera, dhënja me qera e frytëshfytëzuesve të qeras në lidhje me 

elementet e lidhura me provision të sherbimeve të permendura më sipër; ofrimi i këshillave 

dhe informacioneve për sherbimete e përmendura më sipër   

38  Ofrimi i qasjes në baza të të dhënave elektronike dhe rrjetave komunikative; sherbime 

në fushën e telematikës, në aq sa përfshihen në klasën 38; sherbime komunikimi për të 

shkëmbyer të dhëna në formë elektronike; komunikime me ndihmën e transmetimeve radio, 

kompjuter, internet, satelitë, telematikë, kabllo dhe trasnmetime digjitale; sherbime 

telekomunikuese; dhënja me qera e kohës së qasjes në bazat e të dhënave elektronike dhe 

rrjetave komunikuese; marrja me qera, dhënja me qera e frytëshfytëzuesve të qeras në 

lidhje me elementet e lidhura me provision të sherbimeve të permendura më sipër; ofrimi i 

këshillave dhe informatave lidhur me sherbimete e permendura më sipër  

42  Këshillime teknike dhe mbështetje lidhur me aplikimet, posaqërisht lidhur me produktet 

kimike për pastrimin e gazërave që lëshojnë makinat në procese kimike; kemikate për 

redukimin e emisionit të ndotësve nga gazrat të cilat i lëshojnë makinat nga djegëja e 

brendshme; additive kimikë për lëndë djegëse, lubrifikant dhe vajra industriale; material 

filtruese punuar nga kemikatet dhe substanca jo kimike; urea (bashkëdyzim organik); fluide 

hidraulike; pjesë, pjesë reservë dhe aksesorë për të gjitha produktet e përmendura më sipër; 

aksesorë për mbushje dhe lubrifikim; fluide tramisioni; fluide hidraulike; vaj makinash; 

lubrifikant; kërkesa për vajosje (lubrifikim); graso; vajra dhe yndyrëra teknike; pjesë, pjesë 

reservë dhe aksesorë për të gjitha produktet e përmendura më sipër; konektorë; shufra; 

shirita; përforcues; kontainer; fletëza dhe pllaka metali; bulona; mbështjellëse ekspanduese; 

rrjeta; kunj; dorëza; rripa (makineri); grepa (çengele); kabllo dhe tela metali (jo për qellime 

elektrike); kapakë; pyka; zingjirë; kushineta sferike; linja; konstrukcione metalike; 

produkte të bëra nga metali, posaqërisht komponente ndërtimi, material ndërtimi, 

kontainerë, pjesë deponiash, tubacione, gypa, silosë, tankerë, pjesë të cilat shfrytëzohen për 

transportimin e produkteve, pjesë të cilat përdoren për paketimin e produkteve, cilindra; 

automjete model dhe makineri; dado; thumba; paleta; pllaka; bulona; unaza; rrotëza të 

vogla; bagllamë; disqe; morsetë (mengene); shina metalikë; paisje sinjalizuese dhe lista 
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koduese; drynj prodhim metalik dhe brava; drynj, çelësa, unaza çelësash; vida; ngjitësa të 

vidave; breze mbrojtëse, çadra dhe rripa mbrojtës; unaza shtrenguese; bosht dryri; mbyllës; 

prize; përforcues (mbajtës); gypë teleskopik; lidhëse; mbyllëse; mure; pjesë, pjesë reserve 

dhe aksesore për të gjitha produktet e përmendura më sipër; makineri për shpërndarje; 

përfundues të asfalltit; shtrues të asfalltit; paisje konstrukcioni; makineri konstrukcioni; 

ngarkues; paisje për furnizim; automjete transporti udhëtarësh; miksera për beton 

(makineri); paisje për lëvizjen  e dheut; pasije transporutese dhe sisteme; mistri të 

fuqishme; leura (rampa) ngarkuese; makineri për pregatitjen, aplikimin, përfundimin, 

pordhimin, ripunimin, strukturimin, ngurtësimin dhe/ose shtrirjen e sipërfaqes së rrugëve; 

makineri konstrukcioni të fushave për groposje; makineri për prodhimin dhe për 

përpunimin e asfalltit, betonit, bitumenit dhe polimereve; paisje për riparimin e rrugëve; 

makineri për përpunimin prodhimin e materialeve; njësi dhe makineri për përzierje; 

nivelizues; sisteme nivelimi; drejtues të sistemeve osciluese dhe të vibruese; vibratorë; 

pajisje për spërkatje dhe pluhurzim; vibrator për shtypje dheu; makineri për ndërtimin e 

rrugëve; përfundues të rrugëve; shpërndarës; paisje për bashkim (kompaktim) dhe 

makineri; vibratorë; krik për makina; makina furnizuese dhe paisje; automjete transporti 

udhëtarësh; goma për mbulojë dhe mbrojtje; mbulesa; cilindra me shtyerje; seperatorë; 

mbështetëse; boshte; startera makinash; ndihmëse për përshpejtim; drejtues zingjirësh; 

drejtues rrotash; drejtues cilindrash dhe/ose drejtues boshtesh; sisteme të marmitave 

(shkarkimit); mbulesë rripi; kontrollë operimi; panele dyshemeje; pllaka bazike; drrasa; 

pllaka rrafshuese; elemente betoni për shtrirje; komponenta nga drrasat; bulona; frenat; 

jastëkët (mbushjet) e frenave; shtresat fërkuese te frenave; kaliperet (mbajteset) e frenave; 

brushat; hermetizuesit; shtytësit e presionit; konvertuesit e presionit; shëndërruesit e 

presionit;  pipëzat; sistemet e emulzionit të sprejit; kabinat e drejtuesve; amortizerët e 

shasisë; traktorë me vemza (me zingjirë); shirita spiralesh elastik te çelikta; spirale; 

bashkim spiralesh; fellne rrotash (bandasha); filtra (filtra vaji, filtra nafte, filtra ajri, filtra të 

ajrit të kompresuar, filtra hidro dhe/ose filtra uji); kutija filtrash; blloqe makarash; rripa për 

transportues, paisje transportuese dhe zingjir; drejtues shinash dhe rulera; ngjitëse; 

gjeneratorë; kuti ndërruesit të shpejtësive; rrafshues; blloqe rrëshiqtëse; rripa (makineri); 

vegla që mbahen në dorë, të ndryshme nga ato që operojnë me dorë; pompa hidraulika; 

makina hidraulike dhe motorra; tuba hidraulikë; valvula hidraulike; cilindra hidraulik; 

sisteme hidraulike; hidrovalvula; hidro tubacione; hidro cilindra; pllaka limituese; 

komponenta për mbulim të shasisë dhe trupit; rripa-V; rripa -V për shtyrje të zingjirëve; 

rrota zingjir; flatrat; pistonë; shufra pistonash; kompresor; rripa fuqie; mbulesa per shirita 

për gërryerje; shirita zingjiror për gërryerje; kontrola për shirita për gërryerje; zingjir për 

gërryerje; shufra për gërryerje; ftohësa; mbulesa radiatorësh; mberthyese; kushineta; blloqe 

kushinetash; binarë dhe/ose rrotëza të vogla; shirit gome për hinka për materiale; ndarës të 

rrjedhës; motora përveç të automjeteve për lëvizje në tokë; takëme për shpërndarjen e vajit; 

përlhurë e gomuar për makineri; pllaka; pllaka presioni; pompa; qeska për trasnferim të 

pompave; rrota; ndërrues shpejtësie për trena; rregullatorë; pneumatik; shirita, pulexha; 

kanale; gypa; rrotëza; zingjir për dhëmbzorë (vemza); rrjeta; rotorë; silenciatorë; kursorë; 

sisteme lyerjeje; turjela; tehe turjelash; sisteme transmisioni për turjela; paisje për kontrollë 

të turjelave; boshte të turjelave; rrota me moment të madh (volantë); senzorë; kulluese; 

shtrenguese (morsete) mbeshtjellese; pajisjet shtrenguese; pasqyra; elemente për spërkatje; 

stacione kontrolluese; blloqe kontrolluese; paisje kontrolluese (hidraulik, mekanik dhe 

pneumatik); amortizatorë; maskat (parakolp); tamperë; kushineta për tamperë; pjesë për 
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tamperë; tankera; tuba teleskopik; termolidhës; ruler tranportues; hinkë; cilinder 

defleksioni; drejtues traseje; veshje per komponente makinash; ventilator, valvula (në 

veçanti valvula direkcionale, valvula mbyllëse, valvula presioni, valvula për redukimin e 

presionit, valvula për kontrollimin e rrjedhjes, servo valvula); sisteme mbërthimi 

(kompaktimi); distributor; turjela shpërndarëse; vibratorë; paisje për transmetimin e fuqisë; 

mure; këmbyes të nxehtësisë; boshte; vegla; rrota marshi; kandelat elektrike; ndarësit 

ciklonik; cilindrat; pjesë, pjesë rezerve dhe aksesorë për të gjitha produktet e përmendura 

më sipër; paisje që operojnë me dorë; pompa dhe vegla; thika xhepi; kuti veglash; pjesë, 

pjesë reserve dhe aksesorë për të gjitha produktet e përmendura më sipër; paisje dhe 

instrumente shkencore, survejimi, fotografike, kinematografike, optike, për peshim, matje, 

sinjalizim, kontrollim (mbikqyrje), kontrollim dhe rregullim; paisje dhe aparate dhe 

instrumente për përcjelljen, komutimin, transformimin, akumulimin, rregullimin dhe 

kontrollimin (mbikqyrjen) e elektrictitetit; aparate dhe instrumente për posedimin, 

inçizimin, transmetimin, pranimin  

 

dhe reprodukimin e zërit, imazheve dhe të të dhënave; cilindrat shtytes; shufrat e 

stampuara; paisje analitike dhe diagnostike; pjesë ndërlidhjeje; antenna; sisteme antenash; 

panela ekranesh (displeji); pasije audio dhe marrës radio; amortizues; bateri; mbushës 

baterish; konzola operimi; pasije operuese; panela kontrolluese; paisje mbajtëse  

sensitive; CAN module; kompjuter; paisje periferike kompjuterike; bartës të të dhënave për 

inçizimin e imazheve, zërit dhe të të dhënave; detektorë; rondelat (hermetizuesit); displej 

(ekranet); sisteme dozimi; shpërndarës doze; tela; ndërpresë presioni; sensor presioni; 

aparate elektrike dhe elektronike, paisje dhe aparaturë për qellime të telematikës, 

telekomunikacionit dhe/ose procesimit të të dhënave; aparate elektrike dhe elektronike, 

paisje dhe aparatura për vlerësimin e operacioneve dhe gabimeve; kuti ndërprerëse 

elektrike, kabinete kontrolli dhe panele kontrolli; qarqe elektrike dhe pllaka te printuara për 

komandim PCB; pasije elektrike dhe elektronike për ngritjen dhe uljen  e makinave dhe të 

pjesëve të makinave; amplifikatorë elektrik; module elektronike; filtra elektrostatik; 

instrumente detektimi , paisje, rregullator dhe paisje; vegla elektrike; resivers (marrese); 

aparate për kontrollë së largu; shurës zjarri; filma për qellime edukimi; filtra; komponenete 

filtrash; radio paisje; gjenratorë; hardver ekuilajzeri grafik; senzorë kalibrimi; bori; vegla 

hidraulike; motorë hidraulik; hidro cilindra; gjeneratorë impulsesh; teknologji informative 

dhe paisje audio-vizuale; xhojstick; kabllo; kabllo të konfeksionuara; kontakte për kabllo; 

lidhje kabllore; terminale; pistona; shufra piston; paisje komunikimi; kushineta; bim laseri 

(tufë laserike); laser; paisje infra të kuqe dhe ultra zëri; paisje dhe instrumente; altoparlanta; 

dioda LED; burime sinjalizimi (beacons); magneta; paisje për magnetizim dhe 

demagnetizim; brez gome për lidhje të materialeve; paisje dhe instrumente për navigacion, 

pozicionim, gjurmim të lokacionit, gjurmim të cakut dhe krijimin e hartave (maping); 

sensor gradient; aparate nivelimi, paisje dhe instrumente; sisteme nivelimi; indicator të 

niveli të vajit; PCB- pllake te printuara te qarqeve elektronike; amplifikator proporcianal; 

paisje dhe instrumente për testim dhe kontrollë; pompa (në veçanti pompa për lubrifikim 

dhe pompa hidraulike); makina llogaritëse; reflektorë; rregullatorë; rele; skanerë; 

komutatorë; çelësa; çelësa me kartelë; paisje dhe aparatura për mbrojtje; transmetues; 

senzorë (në veçanti sensorë për mbushje të nivelit dhe sensor për tejkalim të mbushjes); 

paisje dhe aparatura sigurie pajisje dhe aparate mbajtese; objekte mbajtese; paisje për 

sinjalizim dhe diagramet e kodeve; simulatorë; butona për ski; softver; pasqyra; inserte 
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çeliku; paisje kontrolli; instrumente, paisje dhe rregullatorë; njësi kontrolli; paisje dhe 

aparatura; elemente të qarqeve elektrike; sirena; tankerë; tastatura; senzorë ultrazëri; 

instrumente monitorimi, aparatura, rregullatorë dhe paisje; USB fish (stik); valvula; 

peshore; pompa me dhëmbzorë; CPU: pjesë, pjesë reserve dhe aksesorë për të gjitha 

produktet e përmendura më sipër; aparate ndriçimi dhe instalime; gjeneratorë trefazorë; DC 

gjeneratorë (gjeneratorë me rryme njëkahore); ngrohje nënshtresore; filtra të gasit; 

gjeneratorë; elemente për ngrohje; ngrohësit dhe instalime te ngrohjes; shufra për ngrohje; 

material izolues; aparate për ftohje dhe instalime; luminantët; reflektorë të dritës; filtra ajri; 

paisje dhe sisteme për pastrimin e ajrit, gasit  dhe ujit; aparate ventilimi dhe instalime; 

pompa; radiator; fenerët; llampa xhepi, elektrike; paisje dhe sisteme ventilimi dhe 

kondicionimi të ajrit; filtra të ujit; aparate për përcjelljen e ujit dhe instalime; pjesë, pjesë 

rezerve dhe aksesorë për të gjitha produktet e përmendura më sipër; automjete; mjete 

transporti; traktorë; pjesë, pjesë reserve dhe aksesorë për produktet e përmendura më sipër, 

në veçanti fshirëse xhami, njësi ngasëse, pllaka bazë, sisteme te frenimit, frenat, jastëkët 

(mbushjet) e frenave, shtresat fërkuese te frenave, mbajteset e frenave, fellne për rrote, 

lidhëse (mbërthyese per rrota), goma, gjurmë, zingjirë, blloku për ndërruesin shpejtësive, 

motorra, fshisa për xhama veturash, pasqyra, komponente transmisioni; lapsa; laps me 

ngjyrë për vizatime; stilo laps; lapsa kimik; rekuizita zyresh (pos mobiljeve); materiale të 

shtypura; produkte të letrës të pa reciklueshme; qeska; prezentime grafike; kalendarë; harta; 

material edukimi dhe mësimdhënje (pos aparateve); kuti notesash; complete shkrimi; 

shkresëri; çeska, çanta (envelopa, çeska) dhe produkte për paketim, mbështjellje dhe për 

qellime të ruajtjes; material plastike për paketim, për derisa nuk përfshihen në klasa tjera; 

pjesë, pjesë reserve dhe aksesorë për të gjitha produktet e përmendura më sipër; materiale 

për mbyllje me plombim, paketim dhe izolim; tubacione, gypa dhe komponente te tyre dhe 

lidhëse; gypa spiral, gypa në formë të zorrës dhe konektorë të gypave, jo të punuara nga 

metali; kabllo; produkte të përfunduara dhe gjysëm të përfunduara, të adaptuara për 

destinime specifike, deri sa të përfshihen në këtë klasë; pjesë, pjesë reserve dhe aksesorë 

për të gjitha produktet e përmendura më sipër; rimorkio; etiketa; kontainera (kutia), si dhe 

përfundues dhe mbajtës për më vonë; kontainera (jo të punuar nga metali); ekrane (displej); 

shtande dhe mbajtës të shenjave (postimeve); profile drejtuese; kanistra; arka dhe paleta (jo 

nga metali); shkallë dhe shkallare mobile; modele automjetesh dhe makineri (jo nga 

metali); kanistra për lubrifikant dhe dhe rezervoar hidraulik të punuara nga plastika; ulëse; 

pulexha për zgjatje; statuja, figura, punime arti; rezervoar, jo nga metali as muratimi; 

tubacione teleskopike të punuara nga plastika; hinka; produkte të cilat nuk përbëhen nga 

metali, kryesisht, paisje mbështetëse, mbështetëse gjymtyrësh për pushim, përforcues, 

bulona, shtiza, kunj, dollapë me shumë ndarje, ngjitëset, dorëza, çengele, këndore për 

montim, lidhëse për zingjirë, këndore, morseta, trej (direk), bulon, gozhda, thumba, shtylla, 

protektorë, shufra, unaza, gota plastike për thithje, karfica, shina, dry, çelësa, hallka për 

çelësa, vida, susta siprale, spirale, tapë, shufra, elemente adapterësh, rrethore, valvula, 

shtafne (derrasa); flamuj sinjalizimi; vazhdime dhe konektorë; ornamented dhe dekorime; 

pjesë për tedna; pjesë, pjesë reserve dhe aksesorë për të gjitha produktet e përmendura më 

sipër; paisje dhe kutia për shtdhe kuzhinë; qelqurina, porcelain dhe enë dheu; modele 

automjetesh dhe makineri (pjese dekorative) të punuara nga guri, qelqi ose porcelain; 

statuja. figura, postim shenjash dhe punime artistike, të cilat përfshihen në këtë klasë; 

poçeri, vazo, shishe; kutija, gota, kuti e kallaisur, kanaçe, hinka; pjesë, pjesë reserve dhe 

aksesorë për të gjitha produktet e përmendura më sipër; modele automjetesh dhe makinash 
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(në miniature); modele automjetesh dhe makinerish (gjëra për lojë); lodra; lojra; gjësende 

për lojë dhe kuriozitete; artikuj sporti dhe paisje; pjesë, pjesë reserve dhe aksesorë për të 

gjitha produkte e përmendura më sipër; planifikim konstrukcioni; konsulencë lidhur me 

operimin e automjeteve, paisjeve dhe makinerive, sikurse që edhe komponentat e tyre; 

sherbime dizajni; dzajnimi dhe zhvillimii softverit dhe hardverit kompjuterik; përcjellja e 

hulumtimit dhe zhvillimit të produkteve; zhvillimi i proceseve industriale, produkteve të 

reja dhe teknologjisë, produkteve në lëminë e inxhinjeringut mekanik dhe inxhinjeringut 

elektrik, produkteve të inxhinjeringut struktural, inxhinjeringut të ndërtimit dhe minierave, 

fabrika, automjete, paisje dhe makineri, si dhe komponenta të tyre; pregatitjen e opinoneve 

të ekspertëve; troubelshouting dhe diagnostifikimi i gabimeve në hardverin e kompjuterëve 

dhe softverin e kompjuterëve lidhur me produktet në fushën e inxhinjeringut  mekanik dhe 

inxhinjeringut elektrik, inxhinjeringut të produkteve strukturale, inxhinjeringut civil dhe 

minierave, fabrikave, automjeteve, paisjeve dhe makinerisë, si dhe komponentave të tyre; 

operimi së largu, mbikqyrja së largu, mirëmbajtja së largu, gjurmimi elektronik i lokacionit; 

hulumtimi në fushën e inxhinjeringut mekanik, inxhinjeringut elektrik dhe konstrukcionit; 

sherbime të analizave industriale dhe hulumtimi; sherbime inxhinjeringu; sherbime IT; 

planifikim konstrukcioni dhe projektimi; sherbime matjeje; testime, kontrollë për siguri, 

inspektimi teknik, autentikimi dhe kontrolla e kualitetit;  konsulencë teknike në fushën e 

telematikës; palnifikim teknik dhe këshillime; zhvillime të modeleve teknike të modeleve 

dhe koncepteve për të implementuar në lidhje me operimet, prodhimin dhe logjistikën e 

ndërmarrjeve tregtare; zhvillimet teknike të shfrytëzimit të koncepteve; managjimi teknik i 

projekteve; testimi teknik; sherbime teknologjike, kryesisht duke siguruar analiza të të 

dhënave lidhur me proceset e konstruktimit; vlerësimi teknik i të dhënave lidhur me 

procesin e konstruktimit; dhënja me qera e kohës për të shfrytëzuar softverin onlajn të 

shkarkueshëm; parashikimi i motit; sherbime shkencore dhe teknologjike dhe punë 

hulumtuese, dhe sherbime projektimi që lidhet me to; marrja me qera, dhënja me qera e 

frytëshfytëzuesve të qeras në lidhje me elementet e lidhura me provision të sherbimeve të 

permendura më sipër; ofrimi i këshillave dhe informata lidhur me sherbimet e përmendura 

më sipër 

  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1128 

(220) 25/08/2016 

(300) 302016104916.2/29  30/05/2016  DE 

(731) Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-

Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Cheese Tiger 

 

(546) 

 
 

 

(511) 29  djath, produkte nga djathi   
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(210) KS/M/ 2016/1130 

(220) 26/08/2016 

(731) DP BEVERAGES Po BOX 309 

Ugland House South Church Street George 

Town Grand Cayman KY1-1104 Cayman 

Islands, GC 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Fuze Tea 

 

(546) 

 
 

 

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

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

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

(mëlmesat); erëzat; akulli  

32  Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëngje frutash; shurupet dhe preparate te tjera për krijimin e pijeve.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1134 

(220) 26/08/2016 

(731) ISAK MULA  DPT “DEKOR 

KNAUF” WILLIAM WOLKER  PN  

PRIZREN, KS 

(740)  Diedon Ahmetaj SALIH ÇEKU 

NR.19  
 

(540)  LINE DEKOR 

 

(546) 

 
 

 

(511) 2  Dizajne dhe dekorime të ndryshme fiksuese XPS dhe EPS  dhe dekoret të  llojeve 

të ndryshme   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1135 

(220) 26/08/2016 

(731) ISAK MULA DPT “DEKOR 

KNAUF” WILLIAM WOLKER  PN  

PRIZREN, KS 

(740)  DPT “DEKOR KNAUF” 

WILLIAM WOLKER  PN  PRIZREN 

SALIH ÇEKU NR 19  
 

(540)  DEKOR PROFIL 

 

(546) 

 
 

 

(511) 6  Materialet e zakonshme dhe aliazhet e tyre, materialet e ndërtimit metalike; Profila 

UD, CD dhe elemente përcjellëse të këtyre  modeleve.  
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(210) KS/M/ 2016/1136 

(220) 30/08/2016 

(731) Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

(591) kaltërt e ndritëshme, kaltërt e errët dhe 

bardhë 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

(511) 3  Sapun, detergjent, puder  për trup, losion për flokë dhe trup,  mjete për kujdesin e 

flokut, mjete për kujdesin e lëkurës se kokës  dhe flokut, shampon, balzam dhe balzam për 

flokë, mjete për kujdesin e flokut  për eliminimin dhe pengimin  e dobësimit te flokut, pastë 

për dhëmb, mjete për kujdesin e gojës dhe dhëmbit, produkte toaleti jo -medicinale, 

produkte kozmetike  per pastrim dhe dush, produkte për kujdesin e foshnjeve, produkte për 

kujdesin e lëkures, vajëra, krema dhe  losione për kujdesin e flokut, trupit dhe lëkurës, 

vajëra dhe krema, kozmetikë, talk puder, lecka te lagura për pastrim, facoleta dhe facoleta 

te lagura për përdorim kozmetik, lecka te lagura ose te impregnuara per pastrim, facoleta 

ose facoleta te lagura, dhe te gjitha produktet e destinuara për foshnje  dhe /ose fëmijë  

5   brekë të pa përshkueshme- pa depertueshme nga uji për foshnje; preparate medicinale 

për kurimin re kokës dhe lëkures; yndyrë dhe  krema e losione  për puçrra nga pelenat, 

tonik për lëkurë,  krema dhe losione medicinale për lëkurë  vazelin për përdorim  

medicinal; të gjitha produktet e lartëcekura për foshnje dhe/ose fëmijë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1137 

(220) 30/08/2016 

(731) Unilever N.V.  Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

(591) kaltërt e ndritëshme, artë dhe bardhë 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

(511) 3  Sapun, detergjent, puder  për trup, losion për flokë dhe trup,  mjete për kujdesin e 

flokut, mjete për kujdesin e lëkurës se kokës  dhe flokut, shampon, balzam dhe balzam për 

flokë, mjete për kujdesin e flokut  për eliminimin dhe pengimin  e dobësimit te flokut, pastë 

për dhëmb, mjete për kujdesin e gojës dhe dhëmbit, produkte toaleti jo -medicinale, 

produkte kozmetike  per pastrim dhe dush, produkte për kujdesin e foshnjeve, produkte për 

kujdesin e lëkures, vajëra, krema dhe  losione për kujdesin e flokut, trupit dhe lëkurës, 

vajëra dhe krema, kozmetikë, talk puder, lecka te lagura për pastrim, facoleta dhe facoleta 

te lagura për përdorim kozmetik, lecka te lagura ose te impregnuara per pastrim, facoleta 

ose facoleta te lagura, dhe te gjitha produktet e destinuara për foshnje  dhe /ose fëmijë  

5  brekë të pa përshkueshme- pa depertueshme nga uji për foshnje; preparate medicinale për 

kurimin e kokës dhe lëkures; yndyrë dhe  krema e losione  për puçrra nga pelenat, tonik për 

lëkurë,  krema  dhe losione medicinale për lëkurë  vazelin për përdorim  medicinal; të gjitha 
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produktet e lartëcekura për foshnje dhe/ose fëmijë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1138 

(220) 30/08/2016 

(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Ulica Danica 5 Koprivnica, HR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  AVILTIS 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1139 

(220) 30/08/2016 

(731) MOBILERIA PRISHTINA 

Rr.Nëna Terezë p.n,Fushë Kosovë, KS 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. �RENOa� 

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

(540)  MOBILERI PRISHTINA 

 

(546) 

 
 

 

(511) 20  Mobiliet, pasqyrat, kornizat e fotografive; pjesët sektoriale të mobilieve, 

furrënelat; njësitë e ekranit të kuzhinës; njësitë e kuzhinës (mobilieve); mallrat e punuara 

nga druri apo plastika dhe që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; mobiliet prej druri, 

përfshirë pajisjet për kuzhina; karriget; mallrat prej druri (që nuk përfshihen në klasa tjera); 

mallrat (që nuk përfshihen në klasa tjera) prej druri, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të 

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

zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e mobilieve, kuzhinave, elementet e kuzhinës, pajisje 

kuzhine, karriga; shitja me shumicë dhe pakicë e aparateve elektrike, furrat, enëlarëset, 

pajisje elektrike për amvisëri, kontejnerët (enët e kuzhinës), artikujt prej qelqi; reklamimi; 

reklamimi dhe promovimi i shitjes; konsulentë në biznes profesional; ndërmjetësimi në 

biznes dhe përfaqësimi i të tjerëve dhe komunikimi i informacionit të biznesit; hulumtimi i 

tregut dhe studime të tregut, marketingu i mallrave; menaxhimi i biznesit; administrimi i 

biznesit; funksione e zyrës  

42  Dizajni i mobilieve dhe kuzhinave; dizajni i brendshëm; shërbime dhe hulumtime dhe 

dizajn shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me mobilie; analiza industriale dhe 

hulumtime në fushën e mobilieve; dizajni dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik në fushën e mobilieve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1140 

(220) 30/08/2016 

(731) MOBILERI PRISHTINA SH.P.K. 

Rr. Nëna Terezë p.n, Fushë Kosovë, KS 

(591) kuqe, bardhë 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. �RENOa� 

(546) 
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Rr. UCK, nr. 28 - Prishtine 044 392 330 
 

 

 

(511) 20  Mobiliet, pasqyrat, kornizat e fotografive; pjesët sektoriale të mobilieve, 

furrënelat; njësitë e ekranit të kuzhinës; njësitë e kuzhinës (mobilieve); mallrat e punuara 

nga druri apo plastika dhe që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; mobiliet prej druri, 

përfshirë pajisjet për kuzhina; karriget; mallrat prej druri (që nuk përfshihen në klasa tjera); 

mallrat (që nuk përfshihen në klasa tjera) prej druri, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të 

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

zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e mobilieve, kuzhinave, elementet e kuzhinës, pajisje 

kuzhine, karriga; shitja me shumicë dhe pakicë e aparateve elektrike, furrat, enëlarëset, 

pajisje elektrike për amvisëri, kontejnerët (enët e kuzhinës), artikujt prej qelqi; reklamimi; 

reklamimi dhe promovimi i shitjes; konsulentë në biznes profesional; ndërmjetësimi në 

biznes dhe përfaqësimi i të tjerëve dhe komunikimi i informacionit të biznesit; hulumtimi i 

tregut dhe studime të tregut, marketingu i mallrave; menaxhimi i biznesit; administrimi i 

biznesit; funksione e zyrës  

42  Dizajni i mobilieve dhe kuzhinave; dizajni i brendshëm; shërbime dhe hulumtime dhe 

dizajn shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me mobilie; analiza industriale dhe 

hulumtime në fushën e mobilieve; dizajni dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik në fushën e mobilieve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1141 

(220) 30/08/2016 

(731) N.T.P. ERËZA 

Z.Industriale – Pr. - Fushë Kosovë, KS 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. �RENOa� 

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

(540)  ERËZA 

 

(546) 

 
 

 

(511) 20  Mobiliet, pasqyrat, kornizat e fotografive; pjesët sektoriale të mobilieve, 

furrënelat; njësitë e ekranit të kuzhinës; njësitë e kuzhinës (mobilieve); mallrat e punuara 

nga druri apo plastika dhe që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; mobiliet prej druri, 

përfshirë pajisjet për kuzhina; karriget; mallrat prej druri (që nuk përfshihen në klasa tjera); 

mallrat (që nuk përfshihen në klasa tjera) prej druri, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të 

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

zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e mobilieve, kuzhinave, elementet e kuzhinës, pajisje 

kuzhine, karriga; shitja me shumicë dhe pakicë e aparateve elektrike, furrat, enëlarëset, 

pajisje elektrike për amvisëri, kontejnerët (enët e kuzhinës), artikujt prej qelqi; reklamimi; 

reklamimi dhe promovimi i shitjes; konsulentë në biznes profesional; ndërmjetësimi në 
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biznes dhe përfaqësimi i të tjerëve dhe komunikimi i informacionit të biznesit; hulumtimi i 

tregut dhe studime të tregut, marketingu i mallrave; menaxhimi i biznesit; administrimi i 

biznesit; funksione e zyrës  

42  Dizajni i mobilieve dhe kuzhinave; dizajni i brendshëm; shërbime dhe hulumtime dhe 

dizajn shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me mobilie; analiza industriale dhe 

hulumtime në fushën e mobilieve; dizajni dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik në fushën e mobilieve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1142 

(220) 30/08/2016 

(731) N.T.P. ERËZA 

Z.Industriale – Pr. - Fushë Kosovë, KS 

(526)  

(591) e zezë e bardhë dhe portokalli 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. �RENOa� 

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

(546) 

 

 

 

(511) 20  Mobiliet, pasqyrat, kornizat e fotografive; pjesët sektoriale të mobilieve, 

furrënelat; njësitë e ekranit të kuzhinës; njësitë e kuzhinës (mobilieve); mallrat e punuara 

nga druri apo plastika dhe që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; mobiliet prej druri, 

përfshirë pajisjet për kuzhina; karriget; mallrat prej druri (që nuk përfshihen në klasa tjera); 

mallrat (që nuk përfshihen në klasa tjera) prej druri, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të 

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

zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e mobilieve, kuzhinave, elementet e kuzhinës, pajisje 

kuzhine, karriga; shitja me shumicë dhe pakicë e aparateve elektrike, furrat, enëlarëset, 

pajisje elektrike për amvisëri, kontejnerët (enët e kuzhinës), artikujt prej qelqi; reklamimi; 

reklamimi dhe promovimi i shitjes; konsulentë në biznes profesional; ndërmjetësimi në 

biznes dhe përfaqësimi i të tjerëve dhe komunikimi i informacionit të biznesit; hulumtimi i 

tregut dhe studime të tregut, marketingu i mallrave; menaxhimi i biznesit; administrimi i 

biznesit; funksione e zyrës  

42  Dizajni i mobilieve dhe kuzhinave; dizajni i brendshëm; shërbime dhe hulumtime dhe 

dizajn shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me mobilie; analiza industriale dhe 

hulumtime në fushën e mobilieve; dizajni dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik në fushën e mobilieve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1143 

(220) 30/08/2016 

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, 

Birmingham B24 9HY, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(540)  GEOMAX MX-33 

 

(546) 
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(511) 12  Goma.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1144 

(220) 30/08/2016 

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, 

Birmingham B24 9HY, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(540)  GEOMAX MX-53 

 

(546) 

 
 

 

(511) 12  Goma.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1145 

(220) 30/08/2016 

(300) 014939342  18/12/2015  EP 

(731) Vaillant GmbH Bergauser Str. 40  

 42859 Remscheid, DE 

(591) e kuqe 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

(511) 7  Pjesë për përpunimin e instalimeve të kombinuara ngrohëse dhe elektrike, 

përkatësisht motorë me djegije të mbrendëshme, gjenerator; motor (përveq mjeteve 

tokësore), motor me djegije të mbrendëshme për ngrohtore dhe elektrana.  

9  Aparate dhe instrumente për shpërndarje, distribuim, transformim, akumulim, rregullim 

ose udhëheqja me energji elektrike; paisje matëse fizike, elektrike dhe elektronike, paisje 

drejtuese dhe rregullative, të përfshira në klasen 9.  

11  Paisje për ngrohje, prodhimin e avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim dhe për përdorim 

sanitar; instalime për krijimin e energjisë ngrohëse nga kolektorët solar.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1146 

(220) 31/08/2016 

(731) Stragen Pharma S.A. Chemin du Pré-

Fleuri 3 1228 Plan-les-Ouates / Geneva, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  ANDROBAS  

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, përkatësisht, preparate për trajtimin e sëmundjeve të 

varura nga hormonet  
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(210) KS/M/ 2016/1147 

(220) 31/08/2016 

(731) "TROSHA" SH.P.K. 

Garibaldi nr. 17, Prishtinë, KS 

 
 

(540)  çaj rusi ujë pusi 

 

 
 

 

(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.  

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

 
 

(210) KS/M/ 2016/1148 

(220) 01/09/2016 

(731) Zentiva, k.s. 

U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolní 

Měcholupy, CZ 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ZENON 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Barëra, preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1149 

(220) 01/09/2016 

(731) J. Cortès Cigars Pannenbakkersstraat 

1  8552 Zwevegem, BE 

(526)  

(591)  

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  J.CORTES 

 

(546) 

 
 

 

(511) 34  Duhan, duke përfshirë duhanin e përpunuar dhe të pa përpunuar, duke përfshirë 

cigare dhe  cigarilose; artikuj për duhanpirës; shkrepëse  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1150 

(220) 02/09/2016 

(731) “PROCON GROUP” LLC. 

Perandori Justinian,nr.16, Prishtinë, KS 

 
 

(546) 
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(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore; Aktivitete 

argëtuese; Aktivitete sportive   

45  Shërbime ligjore; shërbime sigurimi për mbrojtjen e pasurisë dhe të individëve; 

shërbime vetjake dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar nevojat e 

individëve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1151 

(220) 02/09/2016 

(731) “PROCON GROUP” LLC. 

Perandori Justinian,nr.16, Prishtinë, KS 
 

(540)  PROCON 

 

(546) 

 
 

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore; Aktivitete 

argëtuese; Aktivitete sportive   

45  Shërbime ligjore; shërbime sigurimi për mbrojtjen e pasurisë dhe të individëve; 

shërbime vetjake dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar nevojat e 

individëve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1152 

(220) 02/09/2016 

(731) ISAK MULA DPT “DEKOR 

KNAUF” WILLIAM WOLKER PN 

Prizren, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ 

SALIH ÇEKU NR 19 PRIZREN 
 

(540)  BOSHTI 

 

(546) 

 
 

 

(511) 6  Materialet e zakonshme dhe aliazhet e tyre, materialet e ndërtimit metalike;  

Bosht tetëkëndore për roleta 

  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1153 

(220) 06/09/2016 

(731) Kaltrina Spahiu 

Sali Nivica Bregu i Diellit-1.Prishtinë, KS 

(526)  

(591) Gjelbërt, Bardhë, Verdhë 

 

(740)   

 
 

(546) 

 

 

 

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

produktet e drithërave, buka brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, 
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pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat;  akulli  

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

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

natyrore; ushqimi për kafshë; malta  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1154 

(220) 06/09/2016 

(731) Meda AB Pipers väg 2 Box 906 

170 09 Solna, SE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Aldara 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe medicinale; preparate sanitare për  qellime medicinale; 

ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim medicinal; shtesa dietike për 

ushqim tek njerëzit; lekoplaste; materiale për fashim-lidhje; mjete dezinfektuese  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1155 

(220) 06/09/2016 

(731) JOHNSON & JOHNSON (New 

Jersey corporation) One Johnson & Johnson 

Plaza New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BEACAND 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1156 

(220) 06/09/2016 

(731) UNISOL DOO Autoput Beograd-

Novi Sad 100b, 11080 Beograd-Zemun, SR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  PLANTINO 

 

(546) 

 
 

 

(511) 29  Pemë dhe perime të koservuara, ngrira, thara dhe ziera; zhele, reçel, komposto; 

vajra dhe yndyrna bimësh për ushqim; prodhime ushqimore me prejardhje bimësh dhe bazë 

të pemëve, perimeve, frutave me lëvozhgë (ara), të përpunuara për përdorim dhe për ruajtje; 

krem me bazë bëmore; pije me bazë bimore (qumsht soje, qumsht bajamesh, qumsht orizi, 

qumsht nga lajthitë, qumsht nga kokosi dhe qumsht çokollate); jogurt me bazë bimore, 

krimer (shtesa në formë pluhuri) për kafe, turshi, prodhime me bazë domatesh, ushqime te 

gatshme; e gjith e lartëpërmendura me bazë bimore  

30  Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues kafeje; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

nga drithërat dhe përzierje të drithrave, bukë, pjekurina dhe mall ëmbëltoresh; akullore të 
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ngrënshme; sheqer, mjaltë, melase; mustarde; uthull, derdhje salatash, salca; mëlmesa; 

prodhime ushqimore me prejardhje bimësh me bazë të kakaos, çokollatës, kafes dhe 

drithrave, të përpunuara për përdorim dhe për ruajteje; pudingë; e gjith e lartëpërmendura 

me bazë bimore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1157 

(220) 06/09/2016 

(731) FORM-ON GmbH Josef-Umdasch-

Platz 1, 3300 Amstetten, AT 

(591) Ngjyrë hiri, ngjyrë e verdhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 35  Shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë, veçanërisht të një tegu on-line për 

blerës dhe shitës dhe ndërmjetësim në tregti për palë të treta, posaçërisht shitoreve via 

online, të gjita shërbimet e lartëpërmendura për kallëp dhe komponentët e tyre për 

konstruksione betoni, mbajtësve të peshave, dhe strukturave mbështetëse si dhe 

komponentët e tyre për konstruksionet e kallëpëve të betonit, skeleve dhe komponentëve 

për punë ndërtimore, aksesuarë kallëpesh, i gjith malli i lartëpërmendur i bërë nga metali 

dhe/ose kryesisht jo nga metali (asnjëri nga mallrate e lartëpërmendura i bërë për përdorim 

për mobilje ose për ruajtje të produkteve për shtëpi, dhomave ndihmëse, garazheve, 

punëtorive/hapsirave vendore ose përdorim kopshtarie, as për ose pjesë për mobilje ose 

ruajtjen e produkteve shtëpiake, dhomave ndihmëse, garazheve, punëtorive/hapsirave 

vendore ose përdorim kopshtarie) të gjitha shërbimet e latëpërmendura poashtu lidhur me 

përdorimin dmth mallrave të dorës së dytë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1158 

(220) 06/09/2016 

(731) Alba Stojku shoqëri me përgjegjsi të 

kufizuar Durrës, Kodër thuman, Derven, AL 

(591) E BARDHË, E KALTËR, NGJYRË 

HIRI, NGJYRË PORTOKALLI.  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente: shkencore, nautike, gjeodezike, fotografike, 

kinematografike, optike, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (për mbikëqyrje), jetë 

shpëtuese dhe mësimdhënie; aparate dhe instrumente për furnizim, kyçje, transformim, 

akumulim, rregullim ose kontrollim të rrymës elektrike; aparate për incizim, transmetim 

ose reproduktim të zërit ose imazheve; bartës magnetik të dhënash, disqe për incizim; 

kompakt disqe, DVD dhe media tjera digjitale për incizim; makina automatike dhe 

mekanizma për aparate që aktivizohen me monedha ose zhetonë; arka regjistruese, makina 

për llogarijte, pajisje për procesuim të dhënash dhe kompjuterë; softuer kompjuteri; aparate 

për shuarjen e zjarrit  
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11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim të avullit, zierje (gatim), ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; instalime për ndriçim; aparate ndriçimi për vetura, 

drita të brendshme dhe të jashtme; llampa, poqa elektrik, llampa për prozhektorë, fenerë për 

ndriqim, llambadarë, poqa për ndriqim, llapa për hijezim, poqa për sinjale kahëzimi dhe 

drita për parkim të automjeteve (poqa), drita të përparme për automjete, drita ndalëse, drita 

për sinjalizim dhe drita për parkim, reflektorë për automjete, poqa për reflektorë, 

kondicionerë  

35  Marketing; Menaxhim biznesi; Reklamim; asistencë komerciale ose industriale të 

menaxhimit; Shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të mallrave teknike, 

elektroteknike, elektronike, veçanërisht të aparateve për ndriçim, ngrohje, përçim dhe 

instalimeve për ndriçim  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1159 

(220) 06/09/2016 

(731) Alba Stojku shoqëri me përgjegjsi të 

kufizuar Durrës, Kodër thuman, Derven, AL 

(591) E BARDHË, E KUQE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente: shkencore, nautike, gjeodezike, fotografike, 

kinematografike, optike, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (për mbikëqyrje), jetë 

shpëtuese dhe mësimdhënie; aparate dhe instrumente për furnizim, kyçje, transformim, 

akumulim, rregullim ose kontrollim të rrymës elektrike; aparate për incizim, transmetim 

ose reproduktim të zërit ose imazheve; bartës magnetik të dhënash, disqe për incizim; 

kompakt disqe, DVD dhe media tjera digjitale për incizim; makina automatike dhe 

mekanizma për aparate që aktivizohen me monedha ose zhetonë; arka regjistruese, makina 

për llogarijte, pajisje për procesuim të dhënash dhe kompjuterë; softuer kompjuteri; aparate 

për shuarjen e zjarrit  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim të avullit, zierje (gatim), ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; instalime për ndriçim; aparate ndriçimi për vetura, 

drita të brendshme dhe të jashtme; llampa, poqa elektrik, llampa për prozhektorë, fenerë për 

ndriqim, llambadarë, poqa për ndriqim, llapa për hijezim, poqa për sinjale kahëzimi dhe 

drita për parkim të automjeteve (poqa), drita të përparme për automjete, drita ndalëse, drita 

për sinjalizim dhe drita për parkim, reflektorë për automjete, poqa për reflektorë, 

kondicionerë  

35  Marketing; Menaxhim biznesi; Reklamim; asistencë komerciale ose industriale të 

menaxhimit; Shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të mallrave teknike, 

elektroteknike, elektronike, veçanërisht të aparateve për ndriçim, ngrohje, përçim dhe 

instalimeve për ndriçim  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1161 

(220) 07/09/2016 

(731) R. Seelig & Hille oHG Kevelaerer Str. 

21-23 40549 Düsseldorf, DE 

(540)  HARMONY FOR BODY & SOUL             

 

(546) 
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(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

 

 

(511) 5  Çaj  dhe produkte sikurse çaji (çajëra frutash, çajëra bimore, infuzione) za 

medicinske svrhe; dodaci ishrani; dijetetski preparati  

30  Çaj, produkte sikurse çaji (çajëra frutash, çajëra bimore, infuzione) dhe zavëndësuesit e 

tyre , gjithashtu me shtojca përberësish; ekstrakte çaji; çaj i akullët; 

Preparate dhe pije të përgaditura  ( derisa janë të përfshira në klasën 30) ne bazë çaji, 

produkte sikurse çaji ose shtojca përberëse  ose ekstrakte te tyre  ose zavëndësues te tyre; 

aromea për pije, te cilat nuk janë vajëra eterike; kafe; zavendësues për kafe; kakao; 

produkte nga kakao; çokolatë pluhur për pije  

32  Pije jo alkoolike;  pije me shtesë çaji  ose me produkte  sikurse çaji; pije frutash; 

shurupe dhe preparate tjera për përgaditjën e pijeve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1162 

(220) 08/09/2016 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., 

1800 Vevey, CH 

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

lehtë, ngjyrë kafe e errët 

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

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

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 30   Akullore, akujt e ujit, akuj me shije të ndryshme të frutave , sherbet, ëmbëlsira  të 

ngrira, torta të ngrira, kremra të ngrira , jogurt i ngrirë; agjentët lidhës dhe  përziersit për 

bërjen e  akulloreve dhe / ose akujt e ujit dhe /ose  akuj me shije të ndryshme të frutave dhe 

/ose sherbet dhe / ose ëmbëlsira  të ngrira dhe /ose torta të ngrira, dhe / ose kremra te ngrira 

dhe / ose jogurt të ngrirë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1163 

(220) 08/09/2016 

(731) NTP ROSSETI PALLATI I RINIS - 

Rr, Luan Haradinaj Prishtinë, KS 

(740)  Faton Abazi Rr. 28 Nentori-Ferizaj 
 

(540)  ROSSETI 

 

(546) 

 
 

 

(511) 24  Tregetia me pakic e mbathjeve dhe artikujve prej lekure,tregetia me pakic e 

mveshjeve,tregtia me pakic e produkteve te tjera ne dyqane te specializuara.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1164 

(220) 08/09/2016 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

(546) 
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Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(591) e verdhë, portokalli, e zezë, e kuqe, e 

gjelbërt, e bardhë  

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
  

 

(511) 30  Keks; çokolatë; pjekurina; kreker; vafli; toprtë; thekra; ëmbëlsira; akullore; akull 

për ngrënje  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1165 

(220) 09/09/2016 

(731) Arben Gashi Finacco Kosovo l.l.c  

Lordi Bajron Aktash 10000 Prishtine, KS 

(591) Teksti i shkruar FINACCO me te 

kalter:Shkonja I e kthyer mbrapshte me pike 

te kuqe. Shkronja A me te kuqe pa vije ne 

mes 

 
 
 

(546) 

 

 

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1173 

(220) 14/09/2016 

(731) Han Hostel LL.C Fehmi Agani 2/4 

Prishtine, 10000, KS 

 
 

(546) 

 

 

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; Asistencë 

menaxhim biznesi; Përpilim informacioni në sisteme të dhënash kompjuterike; Sistemimi i 

informacionit në sistemet e të dhënave kompjuterike; Shërbime të jashtme [ndihmë biznesi] 

38  Telekomunikacione; Hyrje në database  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve; Mirëmbajtja e programeve kompjuterike; Të dhëna 

kompjuterike (Rigjetja e —).   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1174 

(220) 14/09/2016 

(731) Han Hostel LL.C Fehmi Agani 2/4 

Prishtine, 10000, KS 

 

(540)  LOBBY BOY 

 

(546) 
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(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; Asistencë 

menaxhim biznesi; Përpilim informacioni në sisteme të dhënash kompjuterike; Sistemimi i 

informacionit në sistemet e të dhënave kompjuterike; Shërbime të jashtme [ndihmë 

biznesi];   

38  Telekomunikacione; Hyrje në database  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve; Mirëmbajtja e programeve kompjuterike; Të dhëna 

kompjuterike (Rigjetja e —).   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1175 

(220) 14/09/2016 

(731) KAM DOO ul. Industriska bb, 1000 

Skopje, MK 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)  AMIA 

 

(546) 

 
 

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjahu, përpunime mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera, xhele, xheme, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi; margarinë; pure nga molla; përgatitje nga pemët e përpunuara; gjalpë; gjalpë nga 

kakao për ushqim; komposto; salcë nga brusnica (komposto); pemë të kristalizuara; pemë të 

ngrira; pemë të karamelizuara; reçele; qull pemësh; xhele pemësh; salata pemësh; zhelatinë  

30  Çaj, kakao, sheqer, oriz; tapioka, sago; miell dhe prodhime nga drithërat, bukë, 

prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje, krip, 

mustardë; uthull, salca (si erëza), erëza; akull; krem çokollate; krem me kakao, mus nga 

çokollata, marcipan; salca të ëmbla; derdhje nga çokollata.  

35  Shpallje; udhëheqje pune; administrim me punët; shërbime të eksport-importit dhe 

shitje me shumicë dhe pakicë të: mishit, peshkut, shpendëve dhe gjahut, përpunimeve të 

mishit, pemëve dhe perimeve të konservuara, ngrira, thara dhe të ziera, xheleve, reçeleve, 

kompostos, vezëve, qumshtit dhe prodhimeve të qumshtit, pures nga molla, përgatitjeve 

nga pemët e përpunuara, gjalpit, gjalpit nga kakao për ushqim, kompostos, salcës nga 

brusnica (komposto), pemëve të kristalizuara, pemëve të ngrira; pemëve të karamelizuara, 

reçelit, qullit nga pemët, xheleve nga pemët, salatave nga pemët, xhelatinës; çajit, kakaos, 

sheqerit, orizit, tapiokës, sagos; miellit dhe prodhimeve të drithit, bukës, prodhimeve nga 

brumi dhe ëmbëlsirave, akullores; mjaltit, melasës; majas, pluhurit për pjekje, kripës, 

mustardës; uthullës, salcave (si mëlmesa); mëlmesave; akullit; kremës së çokollatës; kremit 

me kakao, musit nga çokollata, marcipanit; salcave të ëmbla; derdhjeve nga çokollata  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1180 

(220) 15/09/2016 

(731) Genericon Pharma  Gesellschaft 

m.b.H. Hafnerstrasse 211, 8054 Graz , AT 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

(540)  LOSARCOMP 

 

(546) 
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(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1181 

(220) 15/09/2016 

(731) “ MAGIC ICE “ Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  M fit 

 

(546) 

 
 

 

(511) 29  Mish, peshku, shpezëve dhe kafshëve të gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

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

qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore; ushqime dhe substanca dietike të pa adaptueshme 

për përdorim në medicinë ( të përfshira në klasën   

30   Akullore; akujt e ujit, ëmbëlsira të ngrira,  akuj të butë , biskota të ngrira, jogurt i 

ngrirë; , jogurt i ngrirë; agjentët lidhës për të bërë akullore dhe / ose akujt e ujit dhe / ose 

ëmbëlsira të ngrira dhe / ose biskota të ngrira dhe / ose akuj të butë dhe / ose jogurt të 

ngrirë; miell gruri, miell misri, miell soje, miell tapiokë për ushqim, miell - produkte 

mulliri; preparatet e  drithërave; produktet ushqimore që kanë një bazë të orizit, miellit, 

tërshërës ose drithërave  

35   Akullore; akujt e ujit, ëmbëlsira të ngrira,  akuj të butë , biskota të ngrira, jogurt i 

ngrirë; , jogurt i ngrirë; agjentët lidhës për të bërë akullore dhe / ose akujt e ujit dhe / ose 

ëmbëlsira të ngrira dhe / ose biskota të ngrira dhe / ose akuj të butë dhe / ose jogurt të 

ngrirë; miell gruri, miell misri, miell soje, miell tapiokë për ushqim, miell - produkte 

mulliri; preparatet e  drithërave; produktet ushqimore që kanë një bazë të orizit, miellit, 

tërshërës ose drithërave  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1182 

(220) 15/09/2016 

(731) “ MAGIC ICE “ Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, KS 

(591) E kaltër e hapur, e kaltër e errët, e 

bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 29  Mish, peshku, shpezëve dhe kafshëve të gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

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

qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore; ushqime dhe substanca dietike të pa adaptueshme 

për përdorim në medicinë ( të përfshira në klasën 29  

30  Akullore; akujt e ujit, ëmbëlsira të ngrira,  akuj të butë , biskota të ngrira, jogurt i 

ngrirë; , jogurt i ngrirë; agjentët lidhës për të bërë akullore dhe / ose akujt e ujit dhe / ose 

ëmbëlsira të ngrira dhe / ose biskota të ngrira dhe / ose akuj të butë dhe / ose jogurt të 
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ngrirë; miell gruri, miell misri, miell soje, miell tapiokë për ushqim, miell - produkte 

mulliri; preparatet e  drithërave; produktet ushqimore që kanë një bazë të orizit, miellit, 

tërshërës ose drithërave  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1183 

(220) 15/09/2016 

(300)  

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  NUSSINI 

 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Vafle nga lajthia dhe çokolata ( përpos produkteve ushqimore te ngrira  të  

mbuluara me çokolatë); çokolata, pjekurina dhe ëmbëlsira te prodhuara me lajthi (përpos 

produkteve ushqimore  te ngrira).  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1184 

(220) 15/09/2016 

(731) Franck d.d. Vodovodna 20,  

10000 Zagreb, HR 

(591) kuqe, bardhë,verdhë, gjelbërt-bojë 

kafe 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

(511) 30  Çaj  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1185 

(220) 15/09/2016 

(731) CHINA OCEAN SHIPPING 

(GROUP) COMPANY 6 EAST 

CHANGAN AVENUE, DONGCHENG 

DISTRICT, BEIJING, 100006, CN 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina  
 

(546) 

 

 

 

(511) 12  Hidroavionë; shasi të automjeteve; varka, trupa të anijeve; anije; jahte; vinça 

davit për varka; lundra; hinka kanalizuese për anije; direkë (tra) horizontal për varka.  
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36  Nënshkrime të sigurimeve; shërbime brokeri për sigurime; shërbime financuese; 

shërbime të bankës; investime të kapitalit; vlerësime të artit; menaxhim të patundshmërive; 

shërbime brokeri ër financa dhe doganë; shërbime të garancive; mbledhje të fondeve për 

bamirësi; shërbime të kujdestarisë; kreditime kundrejt sigurisë; nënshkrime të sigurimeve 

detare.  

37  Konsulencë për ndërtimtari; ndërtimtari; ndërtim nënujor; ndërtime të limaneve; 

shpuarje të bunarëve; instalime, mirëmbajtje dhe riparime të makinerive; shërbime të 

riparimeve të automjeteve; mbrojtje kundër ndryshkut; mirëmbajtje dhe riparime të 

kontejnerëve për magazinim; riparime nënujore; ndërtime në det të hapur të pajisjeve 

komplete lundrimi dhe anijeve; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të pajisjeve lundrimi dhe 

anijeve në det të hapur; ndërtim, instalim, lidhur me anijet detare, varkat dhe strukturat në 

det të hapur; informata lidhur me ndërtimet detare dhe ndërtimet e pajisjeve të lundrimit 

dhe anijeve në det të hapur.  

39  Transport; brokerim (ndërmjetësim) të transportit; transportim të udhëtarëve; paketim të 

mallrave; pilotim; dhënie me qira të anijeve; shërbime të brokerimit për anije; transport 

ajror; dhënie me qira të automjeteve; magazinime; dhënie me qira të kontejnerëve për 

magazinim; operime të bllokimeve të kanaleve; shërbime të ndërlidhjes për mesazhe apo 

mallrave; aranzhime të transportit udhëtar; tranportime përmes tubacioneve; logjistikë të 

transportimeve; shërbime të transportimit më lundra të sheshta; ngarkim-shkarkim; 

transportim në lumë; transportim detar; transportim me veturë; transport të ngarkesave me 

shumicë; transport përmes tërheqjes; transportim të anijeve të kënaqësisë (pushimeve); 

transportim të ngarkesës, gjegjësisht transport të mallrave; transport me anije; transport më 

barkë (lundër); dhënie me qira të vagonave hekurudhor.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1186 

(220) 15/09/2016 

(300)  

(731) CHINA OCEAN SHIPPING 

(GROUP) COMPANY 6 EAST 

CHANGAN AVENUE, DONGCHENG 

DISTRICT, BEIJING, 100006, CN 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(546) 

 

 

 

(511) 12  Hidroavionë; shasi të automjeteve; varka, trupa të anijeve; anije; jahte; vinça 

davit për varka; lundra; hinka kanalizuese për anije; direkë (tra) horizontal për varka.  

36  Nënshkrime të sigurimeve; shërbime brokeri për sigurime; shërbime financuese; 

shërbime të bankës; investime të kapitalit; vlerësime të artit; menaxhim të patundshmërive; 

shërbime brokeri ër financa dhe doganë; shërbime të garancive; mbledhje të fondeve për 

bamirësi; shërbime të kujdestarisë; kreditime kundrejt sigurisë; nënshkrime të sigurimeve 

detare.  

37  Konsulencë për ndërtimtari; ndërtimtari; ndërtim nënujor; ndërtime të limaneve; 

shpuarje të bunarëve; instalime, mirëmbajtje dhe riparime të makinerive; shërbime të 

riparimeve të automjeteve; mbrojtje kundër ndryshkut; mirëmbajtje dhe riparime të 

kontejnerëve për magazinim; riparime nënujore; ndërtime në det të hapur të pajisjeve 
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komplete lundrimi dhe anijeve; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të pajisjeve lundrimi dhe 

anijeve në det të hapur; ndërtim, instalim, lidhur me anijet detare, varkat dhe strukturat në 

det të hapur; informata lidhur me ndërtimet detare dhe ndërtimet e pajisjeve të lundrimit 

dhe anijeve në det të hapur.   

39  Transport; brokerim (ndërmjetësim) të transportit; transportim të udhëtarëve; paketim të 

mallrave; pilotim; dhënie me qira të anijeve; shërbime të brokerimit për anije; transport 

ajror; dhënie me qira të automjeteve; magazinime; dhënie me qira të kontejnerëve për 

magazinim; operime të bllokimeve të kanaleve; shërbime të ndërlidhjes për mesazhe apo 

mallrave; aranzhime të transportit udhëtar; tranportime përmes tubacioneve; logjistikë të 

transportimeve; shërbime të transportimit më lundra të sheshta; ngarkim-shkarkim; 

transportim në lumë; transportim detar; transportim me veturë; transport të ngarkesave me 

shumicë; transport përmes tërheqjes; transportim të anijeve të kënaqësisë (pushimeve); 

transportim të ngarkesës, gjegjësisht transport të mallrave; transport me anije; transport më 

barkë (lundër); dhënie me qira të vagonave hekurudhor.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1187 

(220) 16/09/2016 

(731) OVS  S.p.A. Via Terraglio, 17  

30174 Mestre Venezia (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  NICE & CHIC  

 

(546) 

 
 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 

përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh  

25  Veshje; këpucë; kapela.   

35  Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; shërbime të shitjes me pakicë; 

shërbime online të shitjes me pakicë; menaxhimin e dyqaneve të ndryshme; dyqane dhe 

outlete; shërbime të françizës; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë ndaj klientit, zbritje të çmimeve, skemat nxitëse dhe promovuese, duke 

përfshirë nëpërmjet internetit  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1188 

(220) 16/09/2016 

(731) OVS  S.p.A. Via Terraglio, 17 30174 

Mestre Venezia (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  ROSA THEA  

 

(546) 

 
 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 

përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh  

25  Veshje; këpucë; kapela.   
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35  Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; shërbime të shitjes me pakicë; 

shërbime online të shitjes me pakicë; menaxhimin e dyqaneve të ndryshme; dyqane dhe 

outlete; shërbime të françizës; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë ndaj klientit, zbritje të çmimeve, skemat nxitëse dhe promovuese, duke 

përfshirë nëpërmjet internetit  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1189 

(220) 16/09/2016 

(731) OVS  S.p.A. Via Terraglio, 17 30174 

Mestre Venezia (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  MAN CODE 

 

(546) 

 
 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 

përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh  

25  Veshje; këpucë; kapela.   

35  Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; shërbime të shitjes me pakicë; 

shërbime online të shitjes me pakicë; menaxhimin e dyqaneve të ndryshme; dyqane dhe 

outlete; shërbime të françizës; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë ndaj klientit, zbritje të çmimeve, skemat nxitëse dhe promovuese, duke 

përfshirë nëpërmjet internetit  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1190 

(220) 16/09/2016 

(731) OVS  S.p.A. Via Terraglio, 17 30174 

Mestre Venezia (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  PRIVACY 

 

(546) 

 
 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 

përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh  

25  Veshje; këpucë; kapela  

35  Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; shërbime të shitjes me pakicë; 

shërbime online të shitjes me pakicë; menaxhimin e dyqaneve të ndryshme; dyqane dhe 

outlete; shërbime të françizës; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë ndaj klientit, zbritje të çmimeve, skemat nxitëse dhe promovuese, duke 

përfshirë nëpërmjet internetit  
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(210) KS/M/ 2016/1191 

(220) 16/09/2016 

(731) OVS  S.p.A. Via Terraglio, 17  

30174 Mestre Venezia (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  PROJECT  

 

(546) 

 
 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 

përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh  

25  Veshje; këpucë; kapela  

35  Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; shërbime të shitjes me pakicë; 

shërbime online të shitjes me pakicë; menaxhimin e dyqaneve të ndryshme; dyqane dhe 

outlete; shërbime të françizës; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë ndaj klientit, zbritje të çmimeve, skemat nxitëse dhe promovuese, duke 

përfshirë nëpërmjet internetit  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1192 

(220) 16/09/2016 

(731) OVS  S.p.A. Via Terraglio, 17  

30174 Mestre Venezia (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  NYMOS 

 

(546) 

 
 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 

përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh  

25  Veshje; këpucë; kapela.   

35  Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; shërbime të shitjes me pakicë; 

shërbime online të shitjes me pakicë; menaxhimin e dyqaneve të ndryshme; dyqane dhe 

outlete; shërbime të françizës; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë ndaj klientit, zbritje të çmimeve, skemat nxitëse dhe promovuese, duke 

përfshirë nëpërmjet internetit  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1194 

(220) 16/09/2016 

(731) OVS  S.p.A. Via Terraglio, 17  

30174 Mestre Venezia (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  KATE MEE 

 

(546) 

 
 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 
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përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh  

25  Veshje; këpucë; kapela.   

35  Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; shërbime të shitjes me pakicë; 

shërbime online të shitjes me pakicë; menaxhimin e dyqaneve të ndryshme; dyqane dhe 

outlete; shërbime të françizës; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë ndaj klientit, zbritje të çmimeve, skemat nxitëse dhe promovuese, duke 

përfshirë nëpërmjet internetit.     

 
 

(210) KS/M/ 2016/1195 

(220) 16/09/2016 

(731) OVS  S.p.A. Via Terraglio, 17  

30174 Mestre Venezia (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  J. HART & BROS 

 

(546) 

 
 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 

përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh  

25  Veshje; këpucë; kapela.   

35  Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; shërbime të shitjes me pakicë; 

shërbime online të shitjes me pakicë; menaxhimin e dyqaneve të ndryshme; dyqane dhe 

outlete; shërbime të françizës; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë ndaj klientit, zbritje të çmimeve, skemat nxitëse dhe promovuese, duke 

përfshirë nëpërmjet internetit  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1197 

(220) 19/09/2016 

(731) JOHNSON & JOHNSON (New 

Jersey corporation) One Johnson & Johnson 

Plaza New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VALIVAND 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1198 

(220) 19/09/2016 

(731) JOHNSON & JOHNSON (New 

Jersey corporation) One Johnson & Johnson 

Plaza New Brunswick, New Jersey, US 

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

(540)  SHINY DROPS 

 

(546) 
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D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 
 

(511) 3  Produkte për kujdesin dhe pastrimin lëkurës dhe flokëve, duke përfshirë shamponë, 

kondicionerë (regjeneratorë), larësa (preparate), sapuna, losionë, pudër dhe vajra për trup  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1199 

(220) 19/09/2016 

(731) “OVAKO”  d.o.o. 

Mostarsko raskršće bb, Sarajevo, BA 

(591) Portokalli, Kuqe, Bardhë, Kafe, 

Gjelbër, Zezë 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)  Perfetta 

 

(546) 

 

 

 

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

mishi, pastetë peshku, pastetë mëlçie, pastetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje 

perimesh; xhelatinë mishi, xhelatinë peshku, xhelatinë perimesh; mish i konservuar; 

produkte mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

terura dhe të ziera; xhelatinë; komposto; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra 

ushqyes dhe yndyrat  

30  Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim; 

pasteta, lyerje dhe xhelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë.  

35  Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime; 

marketing direkt; hulumtime tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione 

zyrash; shërbime marketingu, shitje me shumice dhe me pakicë të mishit, peshkut, 

shpezëve, kafshëve të gjuetisë, ekstrakteve të mishit, pastetave, pastetave të mishit, 

pastetave të peshkut, pastetave të mëlçisë, pastetave të perimeve, lyerjeve, lyerjeve të 

mishit, lyerjeve të peshkut, lyerjeve të perimeve, xhelatinave, xhelatinës së mishit, 

xhelatinës së perimeve, mishit të konservuar, produkteve të mishit të pasterizuar, supave të 

mishit; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve të mishit të pasterizuar, të ngrirë, të 

terur apo të zier, fruta dhe perime; shitje me shumicë dhe pakicë të gjelatinës, gjemërave, 

komposteve, vezëve, qumështit, produkteve të qumështit, vajra ushqyese, yndyrërave, 

kafesë, çajit, kakaos, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta, ëmbëlsira, akuj, mjaltë, shurup melase, tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë, kripë, mustardë, uthull, salcë (kondimente), erëza, akull për rifreskim  
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(210) KS/M/ 2016/1200 

(220) 19/09/2016 

(731)  “OVAKO”  d.o.o. Mostarsko raskršće 

bb, Sarajevo, BA 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)  Perfetta 

 

(546) 

 
 

 

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

mishi, pastetë peshku, pastetë mëlçie, pastetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje 

perimesh; xhelatinë mishi, xhelatinë peshku, xhelatinë perimesh; mish i konservuar; 

produkte mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

terura dhe të ziera; xhelatinë; komposto; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra 

ushqyes dhe yndyrat  

30  Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim; 

pasteta, lyerje dhe xhelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë  

35  Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime; 

marketing direkt; hulumtime tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione 

zyrash; shërbime marketingu, shitje me shumice dhe me pakicë të mishit, peshkut, 

shpezëve, kafshëve të gjuetisë, ekstrakteve të mishit, pastetave, pastetave të mishit, 

pastetave të peshkut, pastetave të mëlçisë, pastetave të perimeve, lyerjeve, lyerjeve të 

mishit, lyerjeve të peshkut, lyerjeve të perimeve, xhelatinave, xhelatinës së mishit, 

xhelatinës së perimeve, mishit të konservuar, produkteve të mishit të pasterizuar, supave të 

mishit; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve të mishit të pasterizuar, të ngrirë, të 

terur apo të zier, fruta dhe perime; shitje me shumicë dhe pakicë të gjelatinës, gjemërave, 

komposteve, vezëve, qumështit, produkteve të qumështit, vajra ushqyese, yndyrërave, 

kafesë, çajit, kakaos, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta, ëmbëlsira, akuj, mjaltë, shurup melase, tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë, kripë, mustardë, uthull, salcë (kondimente), erëza, akull për rifreskim  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1201 

(220) 19/09/2016 

(731) N.T.P. LIRI Ukë Bytyqi pn, 20000 

Prizren, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  LIRI 

 

(546) 

 
 

 

(511) 29  Fruta, perime dhe patate të konservuara, të ngrira, të thara ose gatuara; mbushës 

ose përzierje për përgatitjen e vakteve të gatshme ose gjysmë të gatshme dhe mbulesa për 

bukë, duke u përbërë kryesisht nga prodhimet e përmendura më lart; bimë mjekësore të 

thara; mish i freskët i ngrirë ose i konservuar; peshk; shpendë dhe mish gjahu; prodhime 

ushqimore me origjinë nga deti; mbushës ose përzierje për përgatitjen e vakteve; vakte të 
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gatshme ose gjysmë të gatshme dhe mbulesa për bukë, duke u përbërë kryesisht nga keto 

prodhimet e fundit; supa; qumësht; prodhime qumështi, kryesisht gjalpë, djathë, krem 

qumështi, kos, gjizë, qumësht me përmbajtje të lartë yndyre, kefir,kos i ëmbël, mbushës ose 

përzierje për përgatitjen e vakteve, vakte te gatshme ose gjysmë të gatshme dhe mbulesa 

për bukë duke u përberë kryesisht nga këto prodhimet fundit; pije bazë qumështil 

marmelate; reçel; turshi; vajra dhe yndyra të ngrënshme; mbushës ose përzierje për 

përgatitjen e vakteve; vakte të gatshme dhe gjysmë të gatshme dhe mbulesa për bukë duke 

u përberë kryesisht nga këto prodhimet e fundit; ushqime të gatshme të përgatitura nga 

substanca proteinike për aditivë, vakte në formën e copave të bujonit dhe të miellit  

30  Miell, drithëra, prodhime drithi për konsum nga njerëzit; gjithashtu në paketa për zierje 

dhe paraprakisht të ziera ose të dehidruara; makarona; mbulesa për bukë, vakte të gatshme 

ose gjysmë të gatshme, zemer dhe thyerje vaktesh, të gjitha duke u përbër kryesisht nga 

prodhimet e përmendura më lart ose me aditivë të patateve, mishit, peshkut, shpendeve, 

perimeve, beharnave; çaj; kafe; kafe sorrogate; kako; pije çokollate; gjithashtu prodhimet e 

përmendura më lart në formë të ekstraktuar (lëngu ose të thara), si pije të gatshme, si dhe në 

paketat, gjithashtu prodhimet të pjekura në furrë ose ëmbëlsira dhe mbulesave për 

prodhime prej brumi, që të gjitha duke u përbër në radhë të parë nga këto prodhimet e 

fundit; turshi, sheqer, mjaltë, salca (ku përfshihen majonezat), sheqerka të pa trajtuara me 

medikamente; akuj, akullore, prodhime akulloreje, ëmbëlsira të ngrira, bukë kek, biskota, 

pasta, pemë të sheqerosura, deserte, çokollatë, artikuj prej çokollate, mbushës për prodhime 

të pjakura në furrë  ëmbëlsira dhe mbushës për prodhime prej brumi dhe zemer të përgatitur 

nga këto prodhimet e fundit  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijes; strehim i përkohshëm; rezervime strehimi 

me ushqim; shërbime të katering  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1203 

(220) 20/09/2016 

(731) UNILEVER N.V. Weena 455, 3013 

AL, Rotterdam, NL 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  HYDROFILM 

 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Preparate dhe supstanca, të gjitha për përdorim ne lavanteri; preparate për 

zbardhim; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; preparate për pastrimin e 

enëve. 

  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1204 

(220) 20/09/2016 

(731) CEM S.R.L Largo Cardinale Alfredo   

 Ildefonso Schuster, 1 Milano, IT 

(740)  Hekuran RAMA, ZMP IP LLC 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  

(546) 

 



Buletini Zyrtar Nr. 54 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

84 

 

 

 

 

 

(511) 20  dyshek; konstrukcione nga teli për krevate-shtrëter; jastek  

24  shtroja shtrati; mbështjellëse për jastek; mbështjellëse për dyshek  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1205 

(220) 21/09/2016 

(300) Z-201670956  09/08/2016  SI 

(731) PIVOVARNA LAŠKO UNION 

D.O.O. Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, 

SI 

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

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 30  Çaj i ftohtë, çaj me shtojca me shurupe të bëra nga frutat, çaji, pijet me bazë çaji; 

pije te bëra me çokollatë; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; 

mielli dhe përgatitjete e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akujt ushqimor; mjalta, 

melasë; tharmi, pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli 

për freskim; budingët; produktet e nishestesë; produktet e sojës; çokollata dhe produketet e 

çokollatës; kafe e ftohtë  

32  Pijet e bëra me ekstraktet e hopit; përzierjet e birrës dhe lëngjeve te frutave ose 

ekstrakteve të frutave dhe/ose frutave te aromatizuara; shandy; përzierjet e birrave me 

lemonadë ose lenë portokalli; përzierjet e birrës dhe pijeve pa alkool; ujëtat mineral; ujërat 

e tryezës; ujërat e pijës; uji i  gazuar; ujërat e burimit; sodat (ujërat e gazuar); limonadat; 

pijet e aromatizuara të bëra nga uji mineral dhe frutat apo ekstraktet e frutave; pijet e 

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

përgatitjen e pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht te shtuar, 

produktet ose desertet me bazë qumështi; pijet e perimeve dhe lengjët e perimeve; pijet jo-

alkoolike të perimeve  ose me perime te shtuara; pijet jo alkoolike të fermentuara  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e birrave, ujërave mineral dhe te gazuar dhe pijeve te 

tjera jo alkoolike, lëngjeve të frutave dhe pijeve me bazë frutash, shurupeve dhe  
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preparateve tjera për përgatitjen e pijeve,  ujërave të tryezës, ujërave për pije me  aditivë 

(pijet jo alkoolike); reklamimi; marketingu, reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi 

i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet administrative; sondazhet e opinionit; shitje me 

ankand; shpërndarja e materialeve reklamuese (broshura, prospekte, materialet e shtypura, 

mostra); publikimi i teksteve reklamuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim 

on-line në rrjetin kompjuterik; demonstrimi i produkteve; shpërndarja e materialeve 

reklamuese; reklamimi i sipas porosisë me postë;  agjencitë e publicitetit; reklamimi; 

reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; hulumtimi i tregut; 

publikimi dhe botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe imazheve të mediave të regjistruara 

për qëllime komerciale dhe reklamimi; përgatitja, aranzhimi dhe mbajtja e panaireve 

tregtare, shfaqjeve, ekspozitave dhe ngjarjeve tjera për qëllime komerciale dhe reklamimi  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1206 

(220) 21/09/2016 

(731) Genzyme Corporation 500 Kendall 

Street Cambridge, Massachusetts 02142, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(540)  XENPOZYME 

 

(546) 

 
 

 

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

kardiovaskulare dhe sëmundjeve të sistemit nervor qendror; preparate farmaceutike për 

trajtimin e kancerit, trombozës, dhe sëmundjeve të frymëmarrjes; preparate farmaceutike 

për trajtimin e sëmundjeve të rralla, preparate farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin 

e sëmundjeve infektive, si infeksionet virale dhe bakteriale  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1207 

(220) 22/09/2016 

(731) ,,WART – KOS,,L.L.C Gjilan 

Rr,,Muhagjerve, 29, KS 

(591) E Kaltert e Mbyllur -E kaltert e Qelur 

-E Bardhë 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 
 

(546) 

 

 

 

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

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

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

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

parazitë; fungicides, herbicide  

44  shërbimet mjekësore; Shërbimet veterinare; Kujdesi higjienike dhe bukurisë për qeniet 

njerëzore ose kafshët; bujqësi, kopshtari dhe pylltari shërbimeve  
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(210) KS/M/ 2016/1208 

(220) 22/09/2016 

(300) 015263247  23/09/2016  UK 

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England, 

UK 

(591) kaltërt, argjenti,                          

bardhë dhe zezë. 

 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

(546) 

 

 

 

(511) 5  Preparate Farmaceutike dhe substanca; embëlsira medicinale  

30  Embëlsira jo-medicinale.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1209 

(220) 22/09/2016 

(731) İNNOTEK AYDINLATMA 

SİSTEMLERİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Selimpaşa Mah 5008 Sk. No:5/A 

SİLİVRİ, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

(511) 9  Aparate për matje dhe pajisje duke pëefshirë ate për qellime shkencore, nautike, 

topografike, meteorologjike, industrie dhe  laboratorie, termometra, për qellime medicinale, 

barometra, ampermetra, voltmetra, higrometra, aparate për testimin per qellime jo 

medicinale, teleskop, periskop, kompasa për përcaktimin e drejtimit, indicator shpejtesie, 

aparate laboratorike, mikroskop, llupa, enë destilimi, shporeta dhe furra për eksperimente 

labotratorike. 

Aparate për xhirim, transmetim ose eprodukim te zërit ose fotografisë, kamera, kamera 

fotografike, aparate televizive, video rekordere, CD dhe DVD plejerddhe rekordere, MP3 

plejer, kompjuter, desktop kompjutere,  tablet kompjutera, mikrofona, zmadhuese, 

degjuese,aparate telekomunikative, aparate për reprodukimin e zërit dhe/ose fotografisë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, maska për telefona mobil, aparate 

telefonike, shtypës kompjuterik, skener [pajisje për përpunimin e te dhënave],  fotokopjuse 

bartesit e te dhenave  , Magnetike dhe optike dhe softueri kompjuterik dhe programe te 
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xhiruara për to,  publikime elektronike te cilat mund te mirrën dhe xhirohen-inçizohen, 

kartela magnetike te koduara  dhe kartela optike. Antena, antena satelitore, zmadhuese për 

antena, pjesë për produktet e cekura. Botues te letrave-kartelave, bankomate (ATM). 

Komponente elektronike te cilat përdoren ne pjeset e  elektronike te makinave dhe 

aparateve, gjysem- transmetuesit, qarku elektronik, qarqe te integruara, çip [qark i 

integruara], dioda, tranzistor [elektronik], koka magnetike per aparate elektronike, reza 

elektronike( brava), fotoçeli, aparate për përdorim nga largësia (komandues) për hapjen dhe 

mbylljen e dyerëve, senzor optik. Numërues dhe indikatorë te sasisë te sasisë për matjën e 

sasisë se shpenzuar, nderëprerës kohe, automatik. Rroba për mbrojtëje nga fatkeqësia, 

rrezatimi dhe zjarri, jeleka sigurie dhe aparate  dhe pajisje  për shpëtim. Syza , syze dielli, 

thjerrëza optike dhe kuti, kontejner, pjes՞ te tyre dhe komponente. Aparate dhe instrumente 

për bartje, transformim, akumulim ose kontrollim te energjisë elektrike, priza elektrike, 

shtëpi shperndarëse [ rrymë], nderprëres elektrik, nderprerës të qarkut elektrik-rrymës, 

siguresa, mbylles për ndriqim, kablla për nisje-start, te qarkut te rrymes elektrike, rrezistues 

elektrik, prizave elektrike, transformator [ për rrymë ], adapter elektrik, mbushës te 

baterive, zile elektrike për dyer, kabllo elektrike dhe elektronike, bateri,  bateri-akumulues 

elektrik. Alarme dhe sisteme kunder thyerjes-vjedhjes,perpos per automjete,  zile elektrike. 

Aparate dhe instrumente per sinjalizim, ndriqim ose shenja mekanike  për përdorim ne 

komunikacion. Aparae për shuarjen e zjarrit, pompa levizëse, gypa zjarrëfikesish dhe topa 

uji per gypa zjarrëfikësish. Radarë, sonarë, aparate dhe instrumente për shiqim naten. 

Magnete dekorative. Metronome.  

11  Instalacione ndriqimi; drita për automjete dhe per hapsira te brendëshme dhe te 

jashtëme. Instalacione për ngrohje te cilat perdorin  lendë djegese te forta, lëngëta ose plini 

ose rrymë,  kalldaja për ngrohje qendrore,  kalldaja  për ngohje instalacione, radijator [për 

ngrohje], shendrrues te ngrohjes, te cilet nuk janë pjesë të makinave, shporeti, furra, 

kolektor ngohjeje solare [për ngrohje]. Gjenerator për avull gaz dhe mjegull, kalldaja avulli, 

perpos per pjesë makinash, gjeneratorë acetileni, gjenerato për oksigjen, gjeneratorë azoti. 

Instalacione për klimatizim dhe ventilim. Instalacione për ftohje dhe ngirje. Pajisje 

elektrike me gaz, instalacione dhe aparate për zierje, tharje dhe vlim: shporeta, enë kuzhine 

elektrike, ngrohes elektrik te ujit, skarë, tharëse elektrike te rrobave; fen për flokë; aparate 

për tharjën e duarve. Instalacione Sanitare, gypa te lakuar per ujë  [ gypa per ujë- brryla], 

instalacione për dush, tualete, kabina dushi dhe per larje, vaska për larje, dërrasa për 

filxhane-guaska tualeti, enëlarëse, lavaman [pjesë të instalacioneve sanitare]. Aparate për 

zbutjen e ujit; aparate për pastrimin e ujit; instalacione për pastrimin e ujit; instalacione për 

pastrimin e ujërave te zeza. Ngrohes elektrik për shtreter  dhe batanije elektrike, pë 

përdorim jo medicinal; jastek elektrik për ngrohje;  ngrohes per këmbë elektrik ose jo -

elektrik; shishe për ujë te ngrohët. Filtra për akuariume dhe aparate per filtrimin e 

akuariumit. Instalacione industriale për zierje, tharje dhe ftohje. Pasterilizues dhe sterilizues 

  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1211 

(220) 23/09/2016 

(731) Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation 300 Park Avenue, 

New York, N.Y. 10022, US 

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

(540)  COLGATE NATURAL  

EXTRACTS  

 

(546) 
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R" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

 

(511) 3  Pastë dhëmbësh dhe lëngë për shpëlarjen e gojës.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1212 

(220) 23/09/2016 

(300) 53714/2016  23/03/2016  CH 

(731) Froneri Ltd.Richmond House, 

Leeming Bar, Northallerton, North 

Yorkshire, DL7 9UL, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(540)  FRONERI 

 

(546) 

 
 

 

(511) 29  Perime dhe patate (të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të ziera); fruta (të 

konzervuar, të ngrira, të thara ose ziera); këpurdha (të konzervuara, të thara ose të ziera); 

mish, mish i shpensëve shtëpiake, atyre të egra, peshk dhe produkte me ushqim deti, të 

gjitha në formë të ekstrakteve, supave, xhelatinës, të lëngshme, të konzervuara, apo të 

ngrira apo të thara për zierje; xhem; ve; qumsht, krem, xhalp, djath dhe produkte qumshti; 

zëvendësues qumshti; pije qumshti, me predominim qumshti; ëmbëlsirë e bërë me qumsht 

dhe ëmbëlsirë me bazë-kremi; jogurt; soja qumsht (zëvendësues qumshti); fasule soja i 

konzervuar për përdorim tek njerëzit; vajëra të ngrënshme dhe yndyrëra; zbardhues për kafe 

dhe/çaj (krem zëvendësues); suxhuk, sallama; gjalp kikiriki; supa, koncentrate supash; 

supa; kocka supash; supa të konzervuara; supë e pastërt  

30  Kafe, ekstrakte kafesh, preparate me bazë kafe dhe pije me bazë kafe; kafe me akull; 

zëvendësues kafe, ekstrakte të kafes artificiale, preparate dhe pije me bazë të 

zëvendësuesve të kafës; çikore; çaj, ektrakte çaji, preparate me bazë-çaji dhe pije me bazë-

çaji; çaj i ftoftë, preparate me bazë-malte për konsumim nga njerëzit; kakao, preparate me 

bazë-kakao dhe pije me bazë-kakao; çokolladë, produkte çokollade, preparet me bazë-

çokollade dhe pije me bazë-çokollade; ëmbëlsirë, sheqerka, bonbon; sheqer; çamçakëz, jo 

për përdorim medicinal; ëmbëlsues natyral; mallëra të pjekura, bukë, tharm, pasta; biskota, 

torte, ëmbëlsira, vafer (wafers), karamel me gjalë (tofees), ëmbëlsira (të përfshira në këtë 

klasë), puding; akull, akull uji, sherbet, ëmbëlsira të ngrira, torte të ngrira, akullore, jogurt i 

ngrirë, pluhur dhe gjëra tjera (të përfshira në këtë klasë) për pregaditjen e akullit për 

ngrënje dhe/ose akullit të ujit dhe/ose akulloreve më leng frutash dhe/ose ëmbëlsirave të 

ngrira dhe/ose torteve të ngrira dhe/ose akulloreve dhe /ose jogurtave të ngrirë; mjaltë dhe 

zëvendësues mjalti; drithëra për mëngjes, muesli, kornfleksa, shkopinj drithërash, drithëra 

të gasthme për tu ngrënë; preparatë drithërash; oriz, pasta, nudles (noodles); produkte 

ushqimi të bëra ga orizi, mielli ose drithërat, poashtu në formë të zier; pica; sendviqa; 

preparate pastash dhe brum torte të gatshëm për tu pjekur; salca, salcë soji; salcë domatesh 

(ketchup); produkte për dhënien e shijës apo aromës së gjëra ushqimore; erëza për ngrënje, 

erëza, salcë për sallatë, majonez; mustard; uthull  

43  Ofrimin e ushqimit dhe pijeve; kafeve, kafiteri, kantina, restaurant, restaurant me vet-

shërbim, menza; shërbimet e furnizimit me ushqim; të gjitha këto shërbime poashtu përmes 

aparateve shitëse për pije; ofrimin e aparateve të kafës  
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(210) KS/M/ 2016/1213 

(220) 23/09/2016 

(731) Promo-Fruit AG Schluchewäg 1 

CH-8197 Rafz, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 31  Shkurre mjedëre, pjesë e shkurreve të mjedrës, mjedër  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1214 

(220) 26/09/2016 

(731) JOHNSON & JOHNSON (New 

Jersey corporation) One Johnson & Johnson 

Plaza, New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ORLUTA 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1215 

(220) 26/09/2016 

(300) 30 2016 011 965  22/04/2016  DE 

(731) Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 

4,  86690 Mertingen, DE 

(591) Kuqe, bardhë, kaltërt, verdhë, gjelbërt 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

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

thartuar,dhlallë; jogurt, jogurt frutash, pije me bazë jogurti, jogurt nga çokolata ose jogurt 

nga kakao; pije  të përziera  nga qumështi jo alkoolike, kefir, ajkë,djath i butë i bardhë,  

djath i butë i bardhë me fruta dhe bimë; deserte të cilat përbahën  kryesisht  nga qumështi; 

gjalpi; djathi dhe produkte nga djathi;  qumësht dhe kumësht ne pluhur si  gjëra ushqimore, 

më ose pa aditiv; lyrës buke (të cilët përmbajnë yndyrë); milk shejk; kumësht  

30  Puding, akull për ushqim, pluhur për akullore; produkte furred he pjekurina te 

qendrueshme-afatgjateajni, posaçërisht torte të gatshme  dhe vafle; pije me bazë kakao; 

pudding nga orizi  
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(210) KS/M/ 2016/1216 

(220) 27/09/2016 

(731) EUROTEC SH.P.K. 

Pallati i Rinisë, Prishtinë, KS 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. �RENOa� 

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

(540)  BARON 

 

(546) 

 
 

 

(511) 35  Reklamim, reklamimi dhe promovimi i shitjes; konsulentë në biznes profesional; 

ndërmjetësimi në biznes dhe përfaqësimi i të tjerëve dhe komunikimi i informacionit të 

biznesit; hulumtimi i tregut dhe studime të tregut, marketingu i mallrave; menaxhimi i 

biznesit; administrimi i biznesit; funksione e zyrës  

41  Organizim aktivitetesh argëtuese, sportive dhe edukative; organizim shfaqjesh dhe 

spektaklesh teatrore, televizive, radiofonike; organizim show live; organizim festash; 

evenimentesh; konkurseve në fushën e kulturës, artit dhe sportit; organizim kompeticionesh 

sportive; klubeve të sportit e shëndetit; klubeve të natës; ofrim i muzikës dhe orkestrave; 

përgatitje e programeve televizive, radiofonike  

43  Shërbimet që ofrohen ose që kanë të bëjnë me menaxhim ose franshizën e restoranteve 

dhe ndërmarrjeve ose objekteve tjera që merren me: projektimin e restoranteve, 

ndërmarrjeve dhe objekteve të tilla, stërvitjen e personelit për udhëheqje dhë për punë në 

restorante, ndërmarrjet dhe objektet e tilla, shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; 

akomodimi i përkohshëm, shërbime baresh; restorante; kafene; pajisje të terrenit për 

kampingje; kafene (ushqim dhe 

pije), sigurimi i ambienteve të terrenit për kampingje; furnizim ushqimi; restorante për 

ushqime të shpejt; restorante vetë shërbyese 

  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1217 

(220) 27/09/2016 

(731) EUROTEC SH.P.K. 

Pallati i Rinisë, Prishtinë, KS 

(591) kuqe, zezë, bardhë 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. �RENOa� 

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

(546) 

 

 

 

(511) 35  Reklamim, reklamimi dhe promovimi i shitjes; konsulentë në biznes profesional; 

ndërmjetësimi në biznes dhe përfaqësimi i të tjerëve dhe komunikimi i informacionit të 

biznesit; hulumtimi i tregut dhe studime të tregut, marketingu i mallrave; menaxhimi i 

biznesit; administrimi i biznesit; funksione e zyrës.  

41  Organizim aktivitetesh argëtuese, sportive dhe edukative; organizim shfaqjesh dhe 

spektaklesh teatrore, televizive, radiofonike; organizim show live; organizim festash; 
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evenimentesh; konkurseve në fushën e kulturës, artit dhe sportit; organizim kompeticionesh 

sportive; klubeve të sportit e shëndetit; klubeve të natës; ofrim i muzikës dhe orkestrave; 

përgatitje e programeve televizive, radiofonike  

43  Shërbimet që ofrohen ose që kanë të bëjnë me menaxhim ose franshizën e restoranteve 

dhe ndërmarrjeve ose objekteve tjera që merren me: projektimin e restoranteve, 

ndërmarrjeve dhe objekteve të tilla, stërvitjen e personelit për udhëheqje dhë për punë në 

restorante, ndërmarrjet dhe objektet e tilla, shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; 

akomodimi i përkohshëm, shërbime baresh; restorante; kafene; pajisje të terrenit për 

kampingje; kafene (ushqim dhe 

pije), sigurimi i ambienteve të terrenit për kampingje; furnizim ushqimi; restorante për 

ushqime të shpejt; restorante vetë shërbyese 

  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1218 

(220) 28/09/2016 

(731) ISUF CACAJ “GOGAJ AG” 

N.T.SH.T.P. RR. LUAN HARADINAJ NR. 

23. DEÇAN, KS 

(591) E BARDHË, E KUQE 

(740)  MILOT MALAJ, "GOGAJ AG" 

N.T.SH.T.P Rr. Meto Bajraktari nr.28, 

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 2  Bojra, bojra, llaqet; preservatives kundër ndryshk dhe kundër përkeqësimit të 

drurit;colorants; fiksuese; resins të para natyrore; metale në fletë metalike dhe formë 

pluhuri për piktorë,decorators, printera dhe artistë  

6  metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialeve të ndërtimit metalike; ndërtesa të 

transportueshme e metali; materialet e metalit të hekurudhave; kabllot jo-elektrike dhe telat 

e përbashkët metali; hekurishte, sende të vogla të pajisjeve metalike; tuba dhe tuba prej 

metali; safes; mallrat e metaleve të përbashkët që nuk përfshihen në klasat e tjera; ores  

7  Makina dhe vegla makine; motorët dhe makina (përveç mjeteve tokësore); makinë 

bashkim dhe transmetimit përbërësit (përveç mjeteve tokësore); bujqësor 

zbaton përveç dorë-operuar; inkubatorë për vezë   

8  Hand mjetet dhe zbaton (dorë operuar); takëm; armëve anësore; makina rroje  

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

ventilating, furnizimi me ujë dhe qëllime sanitare  

16  Letra, kartoni dhe mallrat e bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat e tjera; 

çështje të shtypura; material libërlidhje; fotografi; shkrimi; ngjitëse për artikuj shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; Materialet artistëve; paint brushes; makina shkrimi dhe ato zyra 

(Përveç mobiljeve); mësimore dhe të mësimdhënies material (përveç aparateve); plastik 

Materialet për paketim (që nuk përfshihen në klasa të tjera); Lloji Printers; blloqe shtypjen  

17  gome, guta-percha, gomë, asbest, mikë dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe jo 

të përfshira në klasat e tjera; plastike në formë të stampuara per perdorim ne prodhimin; 

paketim, ndalimin dhe materialeve izoluese; tuba fleksibël, jo prej metali  

19  Ndërtime (jo-metalike); jo-metalike tuba të ngurtë për ndërtimin; asfalt, katran 

dhe bitum; jo-metalike ndërtesa të transportueshme; monumentet, jo prej metali  
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21  shtëpiake ose enë kuzhine dhe enë (jo prej metali të çmuar ose me to të veshura); 

kombinezon dhe sponges; brushat (përveç paint brushes); Materialet furçë-marrjes; artikuj 

për qëllime pastrimi; steelwool; qelqi papunuara apo gjysmë të punuara ndryshe (përveç 

qelqit të përdorura në ndërtimi); qelqe, porcelani dhe enë prej argjile nuk janë përfshirë në 

klasat e tjera   

22  litarë, string, rrjeta, tenda, awnings, tarpaulins, sails, thasë dhe çanta (nuk përfshihen në 

të tjera klasa); mbushje dhe mbushje materiale (përveç prej gome ose plastike); tekstile të 

papërpunuara fibroze Materiale 

 23  fijeve dhe temat, për përdorim të tekstilit  

25  Veshje, këpucë, kapelë  

27  Tepiha, rugs, Mats dhe hasër, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; 

perdet mur (jo të tekstilit) 

  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1219 

(220) 28/09/2016 

(731) IIC-Intersport International 

Corporation GmbH  

(A corporation organized and existing under 

the laws of Switzerland) Wölflistrasse 2, 

CH-3006 Bern, CH 

(591) E kaltër (Pantone 320U), e zezë 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë, artikuj të veshjes të papërshkueshme nga uji, 

xhaketa të papërshkueshme nga uji, veshje të papërshkueshme nga uji, dorëza, dorëza për 

skijim, shalla, rripa nga materialet e tekstilit, veshje sportive, veshje sporti (veshje të 

përditshme), fanella sportive dhe pantollona të shkurtë sporti, pantollona sporti, çizme për 

ecje në pyll dhe ngjitje në male, këpucë për ecje, artikuj këpucë sportive (këpucë të 

përditshme), këpucë sporti, këpuce atletike, këpucë për vrapim, këpucë për futboll, këpucë 

për golf, këpucë për skijim  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1220 

(220) 28/09/2016 

(731) IIC-Intersport International 

Corporation GmbH 

(A corporation organized and existing under 

the laws of Switzerland) Wölflistrasse 2, 

CH-3006 Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

 
 

(546) 
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(511) 25  “Veshje, këpucë, mbulesa për kokë, artikuj të veshjes të papërshkueshme nga uji, 

xhaketa të papërshkueshme nga uji, veshje të papërshkueshme nga uji, dorëza, dorëza për 

skijim, shalla, rripa nga materialet e tekstilit, veshje sportive, veshje sporti (veshje të 

përditshme), fanella sportive dhe pantollona të shkurtë sporti, pantollona sporti, çizme për 

ecje në pyll dhe ngjitje në male, këpucë për ecje, artikuj këpucë sportive (këpucë të 

përditshme), këpucë sporti, këpuce atletike, këpucë për vrapim, këpucë për futboll, këpucë 

për golf, këpucë për skijim.”   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1221 

(220) 28/09/2016 

(731) IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation 

organized and existing under the laws of 

Switzerland) Wölflistrasse 2, CH-3006 

Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(540)  DYNATOUR 

 

(546) 

 
 

 

(511) 28  Artikuj sportiv të përfshirë në këtë klasë, gjegjësisht shkopinjë për golf, dorëza 

për golf, çanta për golf, me ose pa rrota, mbulesa për çanta të golfit, mbulesa të kokave të 

shkopinjëve për golf, mbajtëse të çantave për golf, topa golfi, shënjues të topave të golfit, 

ndihmues trajnimi për golf, fanella, vegla për riparimin e divotit (pjesë loje të golfit), vegla 

të riparimit të shënjuesve të goditjes  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1222 

(220) 28/09/2016 

(731) IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation 

organized and existing under the laws of 

Switzerland) Wölflistrasse 2, CH-3006 

Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(546) 
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(511) 28  Artikuj gjimnastike dhe sportive të përfshira në këtë klasë, në veçanti aparate për 

trajnime fizike, aparate për bodibillding, pajisje për ushtrime fizike, zgjerues të gjoksit 

(ushtrues), aparate gjimnastike, si dhe pesha, pjesë dhe aksesorë për mallrat e përmendura 

më lartë, të gjitha të përfshira në këtë klasë; shtangë dore, ulëse për ushtrime, topa, unaza 

dhe shirita zgjerues për ushtrime fizike, biçikleta statike për trajnime dhe rulo të tyre, 

rremtar statik për trajnim; lojra dhe lodra  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1223 

(220) 28/09/2016 

(731) IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation 

organized and existing under the laws of 

Switzerland) Wölflistrasse 2, CH-3006 

Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(540)  ETIREL 

 

(546) 

 
 

 

(511) 25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshmbathje për skijim dhe sporte tjera dimri, 

gjegjësisht xhaketa, mbathje, pantollona që adopotohen për këpucë, këpucë me çafa pa 

lidhëse, veshje njëpjesëshe, dorëza, këpucë dhe çizme; veshje dhe këpucë për sporte që 

luhen në hapësira të mbyllura dhe sportë që luhen jashtë, gjegjësisht xhaketa, pulovera, 

këmisha, fanella, pantollona të shkurtë, funda, fustane, veshje të brendshme, çorapë, 

kasketa, shami, shami për djersitje  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1224 

(220) 28/09/2016 

(731) IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation 

organized and existing under the laws of 

Switzerland) Wölflistrasse 2, CH-3006 

Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(546) 
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(511) 9  Helmeta mbrojtëse për sport dhe kohë të lirë; helmeta për skijim, helmeta për 

hokej në akull, helmeta për biçikleta; syze, syze dielli, duke përfshirë syze dielli për ngjitje 

në male dhe bjeshkatari; syze për biçikleta dhe skijim, syze për notim; xhama zmadhues; 

radio lidje (uaki-taki); dylbi; maska për zhytësa; jelek shpëtimi; kostume, dorëza dhe 

mbyllëse veshi për zhytësa; bova pluskuese, periskopa për notim dhe zhytje  

25  Veshje, këpucë, mbules për kokë; veshje, këpucë dhe mbulesa koke për sport; veshje, 

këpucë, mbulesa koke për sporte dimri; çizme për skijim; çizme për snoubord; kostume për 

larje, shorce (pantollona të shkurtë) për notim, bikine; papuqe flip-flop; dorëza; kapela të 

shkurta  

28  Artikuj sporti të përfshira në këtë klasë, dukë përfshirë mbrojtëse për kyçe, mbrojtëse 

për bërryla, mbrojtëse për supe, mbrojtëse për nyje të këmbëve, mbrojtëse për kërc, 

mbrojtëse për gjunjë, çanta sporti të dizejnuara për transportimin e artikujve të sportit; 

shtresa mbrojtëse (pjesë të kostumeve të sportit); patina me rrota, patina për akull; skejtbord 

(dërrasa me rrota); snoubord (dërrasa për skijim), skija, lidhëse për skija dhe snoubord, 

shtaga për skijim, skuterë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1225 

(220) 28/09/2016 

(731) IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation 

organized and existing under the laws of 

Switzerland) Wölflistrasse 2, CH-3006 

Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(540)  INTERSPORT 

 

(546) 

 
 

 

(511) 35  Reklamime, duke përfshirë marketing të drejtpërdrejtë dhe marketing online; 

menaxhim biznesi; administrim biznesi, menaxhim të kompjuterizuar të dosjeve, shërbime 

për menaxhim të porosive dhe menaxhim të stokut, menaxhim biznesi dhe konsulencë 

organizative, konsulencë për organizim dhe menaxhim në fushën e këpucëve, veshjeve dhe 

artikujve për sport; dekorim të dritareve të shitoreve, demonstrim të mallrave, shpërndarje 

të lëndëve reklamuese, shpërndarje të materialeve reklamuese, studime të marketingut, 

agjenci për import-eksport, dhënie më qira të hapësirës reklamuese, dhënie me qira të 

materialeve publicitare, organizime të ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese, 



Buletini Zyrtar Nr. 54 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

96 

 

 

promocione të shitjeve për tjerët përmes sponsorizimit të ngjarjeve kulturore dhe sportive, 

publikime të teksteve reklamuese, reklamime përmes radios, reklamime përmes 

televizionit; bashkimin e mallrave dhe shërbimeve të ndryshme për qëllime të tjerëve (pa 

përfshirë transportin e tyre) duke u mundësuar konsumatorëve që në mënyrë të 

përshtatshme të shohin, zbulojnë dhe blejnë ato mallra apo shërbime, shërbime lidhur me 

përzgjedhjen dhe prezantimin e mallrave dhe shërbimeve, përmes përdorimit të 

dokumenteve të shtypura apo mjeteve elektronike të komunikimit, kjo për qëllim të 

mundësimit të blerjes së tyre përmes postës; prezantime të mallrave në gjitha mediat e 

komunikimit, për qëllime të shitblerjes; shërbime të administrimit të biznesit për 

procesimin e shitjeve të bëra përmes internetit; shitje me pakicë të mallrave të të gjitha 

llojeve, në veçanti të veshjeve, këpucëve, mbulesave për kokë dhe artikujve të sportit; shitje 

me pakicë përmes rrjeteve kompjuterike globale; shitje me shumicë dhe pakicë; shërbime të 

ofruara përmes një dhënësi të licensuar dhe/apo të licensuari për shërbime franshizë, 

gjegjësisht transferimin (ofrimin) e diturisë komerciale; shërbime të konsulencës biznesore 

lidhur me themelimin dhe funksionimin e franshizave  

37  Shërbime të mirëmbajtjes, riparimit dhe të rregullimit (tjunin) për pajisje sportive  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1226 

(220) 28/09/2016 

(731) IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation 

organized and existing under the laws of 

Switzerland) Wölflistrasse 2, CH-3006 

Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 35  Reklamime, duke përfshirë marketing të drejtpërdrejtë dhe marketing online; 

menaxhim biznesi; administrim biznesi, menaxhim të kompjuterizuar të dosjeve, shërbime 

për menaxhim të porosive dhe menaxhim të stokut, menaxhim biznesi dhe konsulencë 

organizative, konsulencë për organizim dhe menaxhim në fushën e këpucëve, veshjeve dhe 

artikujve për sport; dekorim të dritareve të shitoreve, demonstrim të mallrave, shpërndarje 

të lëndëve reklamuese, shpërndarje të materialeve reklamuese, studime të marketingut, 

agjenci për import-eksport, dhënie më qira të hapësirës reklamuese, dhënie me qira të 

materialeve publicitare, organizime të ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese, 

promocione të shitjeve për tjerët përmes sponsorizimit të ngjarjeve kulturore dhe sportive, 

publikime të teksteve reklamuese, reklamime përmes radios, reklamime përmes 

televizionit; bashkimin e mallrave dhe shërbimeve të ndryshme për qëllime të tjerëve (pa 

përfshirë transportin e tyre) duke u mundësuar konsumatorëve që në mënyrë të 

përshtatshme të shohin, zbulojnë dhe blejnë ato mallra apo shërbime, shërbime lidhur me 

përzgjedhjen dhe prezantimin e mallrave dhe shërbimeve, përmes përdorimit të 

dokumenteve të shtypura apo mjeteve elektronike të komunikimit, kjo për qëllim të 
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mundësimit të blerjes së tyre përmes postës; prezantime të mallrave në gjitha mediat e 

komunikimit, për qëllime të shitblerjes; shërbime të administrimit të biznesit për 

procesimin e shitjeve të bëra përmes internetit; shitje me pakicë të mallrave të të gjitha 

llojeve, në veçanti të veshjeve, këpucëve, mbulesave për kokë dhe artikujve të sportit; shitje 

me pakicë përmes rrjeteve kompjuterike globale; shitje me shumicë dhe pakicë; shërbime të 

ofruara përmes një dhënësi të licensuar dhe/apo të licensuari për shërbime franshizë, 

gjegjësisht transferimin (ofrimin) e diturisë komerciale; shërbime të konsulencës biznesore 

lidhur me themelimin dhe funksionimin e franshizave  

37  Shërbime të mirëmbajtjes, riparimit dhe të rregullimit (tjunin) për pajisje sportive.”   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1227 

(220) 28/09/2016 

(731) IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation 

organized and existing under the laws of 

Switzerland) Wölflistrasse 2, CH-3006 

Bern, CH 

(591)  E kuqe, e zezë 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 18  Çanta sportive dhe për udhëtime, çanta për bjeshkatari, çanta shpine, çanta shpine 

për skijim, në veçanti çanta shpine të bëra nga materiali i papërshkueshëm nga uji; çantë 

hobe për bartjen e foshnjave, mbulesa kundër shiut për çanta; çantë postieri, çanta për gjah 

dhe çanta shpine për gjueti; shalabërës; bastunë dhe shkopa për ecje  

20  Dyshekë që fryhen me ajër dhe dyshekë që nuk fryhen për kamping, tavolina dhe 

karrige për kamping, karrige të lehta, stola dhe kaçile jo nga metali për peshkim; çanta 

gjumi për kamping; shilte dhe jastekë; çanta për kamping të përkohshëm; kuti nga druri apo 

plastika; gardhe dhe shtylla jo nga metali për tenda kampingu  

22  Litarë, spango, rrjeta, tenda në veçanti për kamping, pëlhurë e gomuar, vela.”   

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; çizme për peshkim; veshje për ngjitje në male, për 

bjeshkatari, për ngjitje nëpër Alpe (alpinizëm), për gjueti, për peshkim, për kalërim, për 

sporte dimri dhe skijim; këpucë speciale për sport, këpucë për ngjitje në male, këpucë për 

ecje në male; dorëza; kapela  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1228 

(220) 28/09/2016 

(731) IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation 

organized and existing under the laws of 

Switzerland) Wölflistrasse 2, CH-3006 

Bern, CH 

(540)  NAKAMURA 

 

(546) 
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(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(511) 12  Biçikleta dhe biçikleta për male, duke përfshirë pjesë dhe aksesorë për to, 

gjegjësisht korniza, timona, shala, rrota, vende për bagazhe, mbrojtëse kundër baltës, goma, 

gypa të brendshëm dhe vende për bagazhe për vetura të përshtatura për transportimin e 

biçikletave; çanta dhe çanta shpine për biçikleta  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1229 

(220) 28/09/2016 

(731) IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation 

organized and existing under the laws of 

Switzerland) Wölflistrasse 2, CH-3006 

Bern, CH 

(591) E kuqe, e zezë 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(546) 

 

 

 

(511) 18  Çanta sportive për gjitha qëllimet, çanta që mbahen në rrip, gjegjësisht çanta rripi 

për ushtrime në vrapim; bastunë nordik për ecje; çanta shpine për sport  

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; kasketa, dorëza, xhaketa, kanotierë, jelekë, këmisha, 

mbathje, pantollona, pantollona të ngushtë këmbe (leging), pantollona të shkurtë, shami 

koke, çorapë, këpucë për vrapim, këpucë për ecje, këpucë për vrapim dhe ecje në terrene të 

vështira, kostume vrapimi, veshje të brendshme, pantofla, këpucë për sporte me topa; rripa; 

veshje dhe këpucë të përshtatura për ushtrimin e sporteve kolektive në hapësira të mbyllura 

dhe hapësira të jashtme, si dhe për trajnime; veshje të papërshkueshme nga uji, veshje për 

çiklistë, veshje për gjimnastikë, kostume për not, tunika, llastikë çorapësh  

28  Artikuj sporti të përfshirë në këtë klasë; topa dhe tpa sporti, topa për hendboll, 

volejboll, basketboll, volejboll plazhi, ragbi, futboll, pompa për fryerjen e topave sportive, 

dorëza për portier, pajisje trajnimi sportive, shkopinjë për topa të lojës në tokë, shkopinjë 

për futboll të vogël, shkopinjë për hokej në fushë, rripa për sport; lojëra; çanta të 

përshtatura për transportimin e artikujve të sportit; xhaketa mbrojtëse, mbrojtëse për 

bërryla, mbrotjëse për gjunjë për përdorim në sport, të bëra nga neoprene, apo tekstili; 

pajisje mbrojtëse për sport, mbrojtëse për kërci, mbrojtëse për nyje, mbrojtëse për kyçe të 

dorës, mbrojtëse për supe  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1230 

(220) 28/09/2016 

(731) IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation 

organized and existing under the laws of 

Switzerland) Wölflistrasse 2, CH-3006 

(540)  SAFINE 

 

(546) 
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Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(511) 25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje, këpucë dhe mbulesa për kokë për 

sport; veshje, këpucë, mbulesa kokë për sporte dimri; kasketa, dorëza, xhaketa, kanotierë, 

jelekë, këmisha, pantollona, triko të ngushta këmbe, pantollona të shkurtë, shami koke, 

dorëza, çorapë, këpucë për vrapim, çizme për ecje, këpucë për terrene të vështira, kostume 

vrapimi, pantofla, këpucë për sporte me topa; rripa; veshje dhe këpucë për sporte ekipi në 

hapësira të mbyllura dhe hapësira të jashtme si dhe për trajnime; çizme për pas skijimi, 

pantollona skijimi të përshtatura për këpucë, këpucë me çafa pa lidhëse; çizme dhe dorëza 

për skijim; veshje dhe këpucë për sporte që luhen me raketë në hapësira të mbyllura dhe 

jashtë; veshje dhe këpucë për tenis; kapela noti, veshje të brendshme për sport  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1231 

(220) 28/09/2016 

(731) IIC-Intersport International 

Corporation GmbH Wölflistrasse 2, CH-

3006 Bern, CH 

(591) E kuqe, e kaltër 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(546) 

 

 

 

(511) 35  Publicitet; menaxhim biznesi dhe konsulencë, ndihmesë dhe konsulencë në 

menaxhimin e biznesit për dyqanet e sportit dhe qendra e sportit; dekorim të dritareve të 

shitoreve; demonstrim të mallrave; shpërndarje të materialeve reklamuese, studime të 

marketingut, agjenci për import-eksport; dhënie më qira të hapësirës reklamuese; dhënie me 

qira të materialeve reklamuese; organizime të ekspozitave për qëllime komerciale dhe 

reklamuese; promocione të shitjeve (për tjerët); publikime të teksteve reklamuese, 

reklamime përmes radios, reklamime përmes televizionit; promocione përmes publicitetit 

(sposorizimit); bashkimin për qëllime të tjerëve të produkteve të ndryshme, gjegjësisht 

veshjeve, këpucëve, mbulesave të kokës, veshjeve të sportit, këpucave të sportit, pajisjeve 

dhe veglave të sportit (përpos transportit të tyre) duke u mundësuar konsumatorëve kështu 

që të i shohin dhe blejnë ato në atmosferë komode; shërbime të dyqaneve të shitjes me 

pakicë në fushën e veshjeve, veshjeve për sport dhe produkteve të sportit; shërbime të 

ofruara përmes një dhënësi të licensuar apo të licensuari për shërbime franshizë, gjegjësisht 

transferimin (ofrimin) e diturisë komerciale  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1232 

(220) 28/09/2016 

(731) IIC-Intersport International 

Corporation GmbH Wölflistrasse 2, CH-

3006 Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(546) 
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(511) 9  Helmeta dhe xhaketa mbrojtëse për sport; helmeta për skijim, helmeta për hoke; 

syze dielli, syze për skijim, syze për notim; syze mbrojtëse për skijim, maska për zhytësa; 

jelek shpëtimi; kostume për zhytje, kostume, gjegjësisht kostume për not, dorëza dhe 

mbyllëse veshi; bova pluskuese dhe periskopa për notim dhe zhytje  

18  Çanta shpine, çanta sportive universale, çanta që mbahen në rrip për skijim, çanta 

shpine për skijim në Alpe dhe skijim nordik, çanta dhe çanta shpine, veçanërisht çanta 

shpine të bëra nga materiali i papërshkueshëm nga uji, posaçërisht të dizejnuara për skijim; 

bastunë për ecje sportive ose ecjë në kohë të lirë, çanta shpine për ecje  

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë, gjegjësisht çizme, këpucë, dorëza, kapela, këmisha, 

fanella, polo këmisha, shorce për larje, veshje sporti, veshje për sërfim, veshje për 

skejtbord, veshje për skijim, veshje për not, veshje për stërvitje, kostume vrapimi, pjesë të 

epërme të kostumeve për vrapim, pantollona të kostumeve për vrapim, shami për djersë, 

veshje për plazh, veshje për borë; kostume, gjegjësisht kostume për borë, xhaketa, xhupa 

me kapuç, gëzofa me kapuç, jelekë, veshje për shi, ponço, pelerine, shalla, xhemperë, 

xhaketa kundër erës, këpucë për vrapim, këpucë për skejtbord, çizme për skijim, mbulesa 

koke për sport, gjegjësisht kapela sporti, kasketa, kapela të shkurta, xhame kundër diellit, 

kapela noti, bereta, tenda dielli; kostume, dorëza, këpucë dhe çizme për skijim dhe sporte 

tjera dimri; pajisje për pas skijim, pantollona për skijim që përshtaten me këpucë; këpuëcë 

me çafa pa lidhëse; veshje dhe këpucë për sporte që luhen me reketa në hapësira të 

mbyllura dhe jashtë; veshje dhe këpucë për tenis; kapela noti; veshje të brendshme për sport  

28  Artikuj sporti, gjegjësisht, mbrojtëse për kyçe të dorës, mbrojtëse për bërryla, mbrojtëse 

për supe, mbrojtëse për nyje të këmbës, mbrojtëse kërci, mbrojtëse për gjunjë; rrjeta për 

tenis, bedminton dhe ping-pong; reketa për tenis, skvosh, ping-pong dhe raketboll; 

mbështjellëse dhe çanta për reketa; tela për reketa; dorëza për reketa; topa dhe topa në 

formë konike, tavolina për ping-pong; skija, lidhëse dhe shtylla për skijim alpik dhe nordik; 

frena për skija; mbështjellëse të dizejnuara enkas për skija; saja, mbushje mbrojtëse (pjesë 

të kostumeve për sport); topa dhe shtaga hokeji; patina akulli; çanta të përshtatura për 

transportimin e gjësendeve të sportit; mbështjellëse mbrojtëse për tavolina të ping-pongut; 

lopata këmbësh për not dhe zhytje; rripa për not, pluskues, xhaketa dhe lidhëse rripi  
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(210) KS/M/ 2016/1233 

(220) 28/09/2016 

(731) IIC-Intersport International 

Corporation GmbH Wölflistrasse 2, CH-

3006 Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(540)  VENTMAX 

 

(546) 

 
 

 

(511) 25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; produkte  të veshmbathjes të papërshkueshme 

nga uji, veshje të papërshkueshme nga uji, dorëza (dorëza për skijim), shirita për rripa, rripa 

nga tekstili, veshje për sport, rroba sporti (veshje jo formale), triko sporti dhe kilota sporti, 

pantollona sporti, këpucë për ngjitje në male, këpucë për ecje në male, këpucë sporti 

(këpucë joformale), çizme për sport, këpucë për atletikë, këpucë vrapimi, këpucë futbolli, 

këpucë për golf, çizme për skijim  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1234 

(220) 28/09/2016 

(731) Hyatt International Corporation (a 

Delaware corporation) 71 S. Wacker Drive, 

14th Floor Chicago, IL 60606, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  WORLD OF HYATT 

 

(546) 

 
 

 

(511) 43  Hotele; resorte hotelesh; motele; akomodim të përkohshëm; sherbime të agjencive 

të uhdëtimit për rezervimin e akomodimeve në hotele; sherbime të hoteleve të specializuara 

të cilat të ipen si pjesë e programeve për musafirët e shpesht të hotelit; sherbime hotelesh të 

cilat çfaqin programe nxitëse për sherbime për musafirë special, komoditete dhe shperblime 

për musafirëve të shpesht të hotelit; sherbime restorantesh, baresh dhe salla kokteli  

pritjesh; sherbime të bar-rostiçerive (snack bareve); sherbime furnizimi me  artikuj 

ushqimor për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; organizimi i  banketeve dhe funksionimi i 

ngarjeve sociale për raste të veçanta; ofrimi i organizimeve të konferencave, ekspozitave 

dhe takimeve; dhenja me qera e karrikave, tavolinave, takëmeve të tavolinave dhe gotave 

për konferenca, ekspozita, takime dhe për funksione sociale dhe bankete; dhënja me qera e 

dhomave të mbledhjeve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1235 

(220) 28/09/2016 

(731) OVAKO d.o.o.  Mostarsko raskršće 

bb 71240, Hadžići - Sarajevo, BA 

(591) Portokall ( pantone 1525C, pantone 

1625C), gjelbërt dhe e kuqe (Cijan 1%, 

Magenta 84%, verdhe  97% dhe e zeza 0%), 

ngjyra krem dhe e kafte 

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

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

(546) 
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Prishtinë 
 

 

 

(511) 29  Mish; peshk; shpezë; kafshe gjyetie; ekstrakte mishi; mish i konzervuar; mish i 

terur; mish i zier; pregatitje me baze mishin per lyerje; pregatitje pule per lyerje; pregatitje 

nga mëlçia per lyerje; fruta dhe perime të konzevuara, të teruara dhe të ziera;  pregatitje per 

lyerje nga perimet; gjelatinë; gjemëra; salcë; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra 

ushqyes dhe yndyrëra  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire, bombone; akullore; 

mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; 

akull  

31  Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1236 

(220) 29/09/2016 

(731) Dermacol, a.s. Výtvarná 1023/4 

 161 00 Praha 6, CZ 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

(511) 3  kozmetikë, preparate kozmetike  
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(210) KS/M/ 2016/1237 

(220) 29/09/2016 

(731) Company for wholesale and retail 

PRIMA.MK LLC Export Import Skopje 

street Vasil Glavinov 14/1-18, 1000 Skopje, 

MK 

(591) Ngjyrë e kaltër dhe e kuqe 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

38  Telekomunikacione.  

41  Aktivitete zbavitëse dhe kulturore, përkatësisht organizimin, planifikimin dhe mbajtjen 

e ngjarjeve sociale, muzikore dhe / ose artistike, dhe funksionet  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1238 

(220) 29/09/2016 

(731) Company for wholesale and retail 

PRIMA.MK LLC Export Import Skopje 

street Vasil Glavinov 14/1-18, 1000 Skopje, 

MK 

(591) Ngjyrë e kaltër dhe kuqe 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Aktivitete zbavitëse dhe kulturore, përkatësisht organizimin, planifikimin dhe mbajtjen 

e ngjarjeve sociale, muzikore dhe / ose artistike, dhe funksionet  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1239 

(220) 29/09/2016 

(300) 61578/2016  20/09/2016  CH 

(731) UNION DES ASSOCIATIONS 

EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA), 

an association of Swiss Law, domiciled 

Route de Genève 46, 1260 Nyon, , CH 

(591) Akuamarin, e kuqe e errët, cianike, e 

gjelbër, e portokalltë, e kuqe, argjendi dhe 

vjollcë. 

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

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

Prishtinë 

(546) 
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(511) 25  Veshjet; këpucët dhe mbathjet; mbulesa për kokë; këmisha ; pëlhurë e thurur 

(veshje); puloverët pa mangë; fanella; jelekë; nënkëmisha (fanella); nënkëmisha (fanella) 

pa mangë, pallto; funde; veshje të brendshme; kostum për banje ; rroba për banje; 

pantallona të shkurtra;pantallona; pulovër; kapela për femra; kësula; kapela; kollan  për 

mbartje; marama; shallet; kapelë me strehë; fanella sportive; bluza; xhaketë ; xhaketë 

sportive; xhaketë stadiumi (veshjet e gjera sportive); setra; veshjet e papërshkueshme nga 

uji; xhaketat; uniformat; kravatat; marama për fyt; manshetë; shirita  dekorues ; dorëzat; 

përparëse të gjata; përparëse, të cilat nuk janë nga letra; pizhame; veshjet për lojëra për 

bebe (të porsalindur) dhe fëmijë; çorapet nga mëndafshi për gra dhe çorapet, lidhëse për 

çorape, rripat; kollanë  për mbartje te pantallonave  

38  Shërbimet e telekomunikacionit; komunikimi me telefona celularë; komunikimi teleks; 

komunikimet elektronike me anë të terminaleve kompjuterike të lidhura me rrjetet e 

telekomunikacionit, bazën e të dhënave dhe me internet apo përmes pajisjeve të 

komunikimit elektronik pa tela; komunikimi telegrafik; komunikimi telefonik; komunikimi 

me anë të transmisionit të faksit; shërbimet e  thirrjeve radioelektrike; shërbimet telefonike 

ose shërbimet me video konferencë; emisioni i programeve televizive; emisioni i 

programeve televizive kabllore; emisioni  i radio programeve; emisioni dhe transmetimi i 

radios dhe programit televiziv të sportit  dhe ngjarjeve sportive ; lajme dhe shërbimet e 

agjencisë informative të lajmeve; shërbimet e transmetimit të mesazheve; dhënia me qira e 

telefonave, faks makinat dhe aparatet e telekomunikacionit; transmetimi online i faqeve 

komerciale në internetit apo përmes pajisjeve elektronike të komunikimit pa tela; shërbimet 

e transmetimit të programeve për programet e radio-televizionit nëpërmjet internetit ose 

nëpërmjet ndonjë rrjeti të komunikimit elektronik pa tela; transmetimi elektronik i 

mesazheve; shpërndarja e njëkohshme e incizimeve filmike dhe zanore dhe video incizime; 

ofrimi i qasjes në serverët telematik dhe në ofrimi i qasjes në kohë reale në bisedat e 

forumeve; transmetimi i mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit; rrjeti i 

telekomunikacionit nëpërmjet  fibrave optike; ofrimi i qasjes në një rrjet global të  

kompjuterëve ose sherbimet e teknologjive të komunikimit interaktiv për qasje komerciale 

në blerje dhe porositje private; telekomunikacioni i informacionit; transmetimin e 

informacionit (duke përfshirë edhe faqet telematike) me anë të telekomunikacionit, të 

programeve kompjuterike dhe të dhëna të tjera; shërbimet e postës elektronike; ofrim i 

qasjes  në internet apo në ndonjë rrjet të komunikimit elektronik pa tela (shërbimeve të 

telekomunikimit); ofrim i lidhjeve të telekomunikacionit për rrjetet globale kompjuterike 

(internet) ose me bazat e të dhënave; ofrimi i qasjes në ueb faqet e internetit që ofrojnë 

muzikë digjitale në internet nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global apo përmes pajisjeve të 

komunikimit elektronik pa tela; dhënia me qira e kohës së qasjes në MP3 në ueb faqet e 

internetit nëpërmjet rrjetit global të kompjuterëve apo nëpërmjet pajisjeve komunikuese 

elektronike pa tela dhënia me qira e kohës për qasje në bazën e të dhënave të serverëve 

qendror (shërbimet e telekomunikacionit); dhënia me qira e kohës për qasje në bazën e të 

dhënave të kompjuterëve (shërbimet e telekomunikacionit); transmetimi i muzikës digjitale 

me anë telekomunikacionit;  transmetimi online të publikimeve elektronike; transmetimin  

e muzikës digjitale në internet ose nëpërmjet ndonjë rrjeti të komunikimit elektronik pa 

tela; transmetimi i  muzikës digjitale nëpërmjet MP3 në faqet e internetit; shpërndarja e 

njëkohshme dhe / ose transmetimi i incizimeve filmike dhe zanore dhe video incizime; 

shpërndarja e njëkohshme dhe/ ose transmetimi i produkteve elektronike interaktive 
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edukative dhe argëtuese, programet kompjuterike dhe lojërat kompjuterike; ofrim i qasjes 

kohore në tabela (informacione dhe lajmërime në tabela) dhe të forumeve diskutuese 

(dhomë e bisedimeve) në kohë reale nëpërmjet rrjetit kompjuterik global (shërbime të 

komunikimit); telekomunikacion i multimediave; shërbimet e transmetimit të videotekstit 

dhe teletekstit; transmetimit të informacionit nëpërmjet komunikimit satelitor, mikro-valë 

ose nepermjet mjeteve elektronike digjitale ose analoge; transmetimi digjital i  

informacionit nepermjet kabllove, telave ose fibrave; transmetim i informacionit nëpërmjet 

telefonave celular, telefonave, transmetimi i faksit dhe teleksit; shërbimet e 

telekomunikacionit për marrjen dhe shkëmbimin e informacionit, mesazhe, imazhe dhe të 

dhëna; ofrim i qasjes në diskutimin e grupeve në internet; ofrimi i qasjes për motorët e 

kërkimit për të marrë të dhëna dhe informacione në rrjetet globale  

41  Shërbimet e formimit; stërvitje; argëtim (dëfrim); drejtimi i lotarisë dhe lojërave; 

shërbimet e basteve që lidhen me sportin dhe lojërat; shërbimet hoteliere (sport, argëtim); 

shërbimet hoteliere, do të thotë shërbimet e pranimit të palëve (shërbimet e argëtimit), duke 

përfshirë sigurimin e biletave për ngjarjet sportive ose argëtuese; shërbimet e argëtimit të 

cilat lidhen me ngjarjet sportive; aktivitetet sportive dhe kulturore; organizimi i ngjarjeve 

sportive dhe i aktiviteteve kulturore; organizimi i ndeshjeve sportive; organizimi dhe 

promocioni i ngjarjeve që kanë të bëjnë me futbollin; administrimi i përmbajtjes sportive; 

qiramarrja për sistemet video dhe audio-vizuele; qiramarrja e prodhimeve interaktive dhe 

rekreative, kompakt disqet interaktive, CD-ROM dhe lojërat kompjuterike; prodhimi i 

kompakt disqeve interaktive dhe i CD-ROM (studio shërbime); transmetimi televiziv dhe 

në radio i ngjarjeve sportive; shërbimet e produkcionit për programe në radio dhe televizion 

dhe videokaseta; shërbimet e rezervimit te biletave dhe ofrimit të informatave; harmonizimi 

i kohës gjatë ngjarjeve sportive; organizimi i konkursit të bukurisë ; argëtimi interaktiv; 

shërbimet e basteve online dhe loja nëpërmjet internetit ose cilit do rrjeti tjetër për 

komunikim elektronik pa tel; ofrimi i shërbimeve në lidhje me lojërat shpërblyese; 

informimi në fushën e argëtimit (duke përfshirë sportin), e cila sigurohet në mënyrë 

elektronike nga baza elektronike ose nëpërmjet internetit ose sipas cilit do rrjeti tjetër për 

komunikim elektronik pa tel; shërbimet e lojërave elektronike të cilat transmetohen 

nëpërmjet internetit ose nëpërmjet telefonit mobil; dhënia e librave; dhënia online e librave 

elektronike dhe gazetave; shërbimet e incizimit video dhe audio; produkcioni i filmave të 

animuar vizatimor për kinema; produksioni i filmave të animuar vizatimor për televizion; 

dhënia me qira e aparateve për incizimin e zërit dhe fotografisë për argëtim; informimi në 

fushën e formimit të siguruar online nëpërmjet bazave kompjuterike të dhënave ose 

nëpërmjet internetit ose sipas cilit do rrjeti tjetër të komunikimit elektronik pa tel; 

shërbimet e përkthimit; shërbimet fotografike; dhënia me qira e stadiumeve të futbollit; 

programimi dhe/ose marrja me qira e shënimeve filmike dhe të zërit dhe video shënimeve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1240 

(220) 29/09/2016 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

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

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

Prishtinë 

(540)   FRUCTOSIN 

 

(546) 
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(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1241 

(220) 29/09/2016 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b.26300 Vršac, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  LACTOSOLV 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1242 

(220) 29/09/2016 

(731)Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MIGRASOLV 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1243 

(220) 29/09/2016 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  XYLOSOLV 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1244 

(220) 29/09/2016 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

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

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

(540)  HISTASOLV 

 

(546) 
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Prishtinë 
 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1245 

(220) 29/09/2016 

(731) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI 

KAISHA  (Chugai Pharmaceutical Co., 

Ltd.), a corporation organized and existing 

under the laws of Japan, Manufacturers and 

Merchants of 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, 

Tokyo, JP 

  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  HEMLIBRA 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1246 

(220) 29/09/2016 

(731) RESHAT KAMBERAJ “TOBACCO” 

SHPK JUSUF GËRVALLA P.N, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ SALIH ÇEKU 

NR 19  PRIZREN 
 

(540)  METAL TECH 

 

(546) 

 
 

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialeve të ndërtimit metalike; 

Llamarina te llojeve dhe formave të ndryshme si dhe të gjitha llojet ekzistuese të 

llamarinave në vend  

14  Metalet e çmuara dhe aliazhet dhe mallra e tyre në metale të çmuara ose të veshura me 

to, e jo të përfshira në klasat e tjera 

39  Transport; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; marrëveshje të udhëtimit  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1247 

(220) 29/09/2016 

(731) RESHAT KAMBERAJ “TOBACCO” 

SHPK JUSUF GËRVALLA P.N, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ SALIH ÇEKU 

NR 19  PRIZREN 
 

(540)  CLICK 

 

(546) 

 
 

 

(511) 11  Aparatet për ndriçim, ngrohje, ventilim dhe të  gjitha llojet e shkrebëzave për 

ndezje dhe shkrebëza për qëllime shtëpiake  

39  Transport; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; marrëveshje të udhëtimit  
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(210) KS/M/ 2016/1248 

(220) 29/09/2016 

(731) Sport Vision d.o.o. Milentija Popovića 

5v 11070 Novi Beograd, RS 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 18  Lëkurë të kafshëve; imitime të lëkurës; valixhe të vogla lëkure; çanta dore; çantë 

tualeti, të pa pajisura; valixhe e madhe për rroba dhe valixhe normale; valixhe e madhe për 

udhëtim; shirit lëkure për supe; çantë shpine; çanta; çanta për kampistë; çanta për alpinistë; 

çanta dore; mbajtës të kartave; çanta për çelësa; mbajtëse e kredit kartelave; kuleta; çanta 

shpine për shkollë; çadra dhe çadra për diell  

24  Tekstile dhe mallra tekstili që nuk përfshihen në klasat e tjera; shtretër dhe mbulesa të 

tavolinave  

25  Veshje; këpucë; kapela  

28   Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv të papërfshira në klasat e tjera; 

dekorime për pemën e krishtlindjeve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1249 

(220) 30/09/2016 

(731) “ ESSI “  Sh.p.K Llapushnik - 

Gllogovc, KS 

(591) e kaftë e errët, e kuqe, ari, e bardhë, e 

zezë 

 

(740)  Bujar Krasniqi 

 
 

(546) 

 

 

 

(511) 30   çaj  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1250 

(220) 30/09/2016 

(731) RAUCH Fruchtsäfte GmbH  

Langgasse 1, 6830 Rankweil, AT 

(591) Ngjyrë e  gjelbër dhe e bardhë. 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

546) 
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(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; ekstrakte mishi; mish; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, thara dhe të gatuara; zhele, xhelatina, reçele, komposto; vezë; 

qumësht dhe produkte qumështi; gjalpë; jogurt; djath dhe produkte djathi; vajra dhe yndyra 

ushqimore; tul frutash; pure frutash; koncentrate frutash; fruta te konservuara; pregaditje 

frutash; xhele frutash; desert frutash; çips frutash; sallata frutash; fruta të kristalizuara; pure 

frutash; pure mollash; pure domatesh; qumësht dhe produkte qumështi me kafe ose me 

pluhur kafeje; milk shakes (pije qumështi).  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; pije me bazë kafeje; jogurt te ngrirë; (akullore); 

lëngje me bazë çaji; pije me bazë çaji; çokoladë e pijshme; pije me bazë të kakaos; pije 

kafeje me qumësht; pije me bazë kafje me qumësht; kapuqino; makiato; makiato me 

qumësht (Latte –macchiato), kafe e ftoht; oriz, tapioke dhe sago; miell dhe preparate të bëra 

me drithëra; ushqime të miellzuara; bukë, pasta, dhe ëmbëlsira; shërbete (akull); fruta të 

sheqerosura (sheqerka), fruta të sheqerosura (sheqerka) te aromatizuara me fruta; lëngje 

frutash (ëmbelsira); fruta të sheqerosura (sheqerka); fondants (krem sheqeri); ëmbëlsira 

bajamesh; bombona të bëra nga sheqeri; praline dhe ëmbëlsira; çokalatë dhe produkte 

çokolate; akuj për ushqim; akullore; sheqer, mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë, 

mustarde; uthull, salca (erëza); erëza pikante; marindë; salcë frutash; salcë domatesh; erëza; 

akull; sanduiçe; sushi; maki; çaj i ftoht; pije të bëra me bazë te çajit, të çokaldës , kakaos 

ose kafes; pije me bazë çaji me aromatizues frutash ose arom frutash; çaj frutash; pije me 

bazë çaji.  

32  Birra; pije të përziera që përmbajnë birrë; ujëra mineral dhe të gazuar; pije jo-alkoolike; 

pije frutash dhe lëngje frutash; nektar; nektar frutash; pije me nektar frutash; lëngje 

perimesh, pije perimesh dhe lëngje perimesh (pije); shurupe dhe preparate të tjera për 

prodhim pijesh; pije enegjetike; limonada; smoothies (pije); pije me bazë uji; lëngje kokosi; 

uji kokosi; lengje domatesh; koncentrate nga lëngje frutash; kokteje, jo alkoolike; pije 

izotonike; pije jo alkoolike që përmbajn kafe ose të aromatizuara me kafe; musht; pije hire; 

pije jo alkoolike me aromatizues frutash; shurup për pije; shurup frutash dhe përgaditje 

tjera frutash jo alkoolike për bërjen e pijeve jo alkoolike; verrë jo alkoolike shkumuese; pije 

jo alkoolike me pluhur çaji; pije te buta me arom kafeje; pije jo alkoolike që përmbajn çaj 

ose ekstrakte çaji.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1251 

(220) 30/09/2016 

(731) OVS  S.p.A. Via Terraglio, 17  

30174 Venezia Mestre (VE), IT 

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

(546) 
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"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurë të kafshëve dhe lëkurë të kafshëve e 

përpunuar; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe 

takëme kuajsh.   

25  Veshje; këpucë; kapela.   

35  Promocion i shitjeve; shërbimet për menaxhimin e shitjes; reklamim dhe shërbime të 

promocionit të shitjeve; menaxhim i biznesit të dyqaneve; shërbime të shitjes së veshjeve 

me pakicë; shërbime të shitjes së veshjeve me shumicë; shërbime të shitjes online të 

veshjeve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1252 

(220) 30/09/2016 

(731) Gilead Sciences, Inc 333 Lakeside 

Drive Foster City, California 94404, US 

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

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

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

44  Sigurimi i informatave shëndetësore dhe mjekësore nëpërmjet telefonit dhe internetit; 

sigurimi i informatave shëndetësore dhe mjekësore në lidhje me kujdesin, pengimin 

(prevenimin) dhe trajtimin e infekcioneve, sëmundjeve dhe gjendjeve mjekësore; sherbime 

këshilllimi dhe sherbime bëmirësie për pacientë, kryesisht, sigurimi i informatave dhe 

ndihmës në lidhje me furnizimin me  barëra me recept (përshkrim).  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1253 

(220) 30/09/2016 

(731) BEREKET DONER SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI Urguplu 

Caddesi No:11 Hadımkoy Arnavutkoy 

Istanbul, TR 

(591) kuqe, gjelbërt, krem (bezh) 

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

(546) 
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"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(511) 43  Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijëve; shërbimet e akomodimit të 

përkohëshem  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1254 

(220) 30/09/2016 

(731) Erina Gashi NLB Banka sh.a.  

Rr. Ukshin Hoti, nr. 124, Prishtine, KS 

(591) E kaltër, e bardhë dhe hiri metalike 

(740)  Albert Lumezi Rr. Ukshin Hoti, nr. 

124, Prishtine 
 

(546) 

 

 

 

(511) 36  sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare dhe çështjet e patundshmërisë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1255 

(220) 30/09/2016 

(731) Erina Gashi NLB Banka sh.a. 

Rr. Ukshin Hoti, nr. 124, Prishtine, KS 

(591) E kaltër, e bardhë dhe hiri metalike 

(740)  Albert Lumezi Rr. Ukshin Hoti, nr. 

124, Prishtine 
 

(546) 

 

 

 

(511) 36  sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare dhe çështjet e patundshmërisë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1256 

(220) 30/09/2016 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

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

portokalli, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2016/1257 

(220) 30/09/2016 

(731) Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic, 

KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)  PERFETTO 

 

(546) 

 
 

 

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

mishi, pastetë peshku, pastetë mëlçie, pastetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje 

perimesh; xhelatinë mishi, xhelatinë peshku, xhelatinë perimesh; mish i konservuar; 

produkte mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

terura dhe të ziera; xhelatinë; komposto; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra 

ushqyes dhe yndyrat  

30  Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim; 

pasteta, lyerje dhe xhelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1258 

(220) 30/09/2016 

(731) NTP “Pajtimi” Rr.Gjergj Kastrioti Skenderbeu 

Pn,Malishevë, KS 
 

(546) 

 

 

 

(511) 29  Mish,peshk,shpez dhe loje ekstrakte te mishit,ruajtur te ngrira,fruta dhe perime te thata per 

gatim,xhelatin,marmelade,komposto,veze,qumsht,dhe prodhime qumshti,vajrave dhe yndyrna.  

30  Kafe,qaj,kakao,dhe 

embelsira,akujve,ngrenshem,sheqer,mjalte,melase,maja,pjekje,pluhurkripe,mustarde,uthull,salcat(condiments)ereza,akull.  

35  Reklamat,menaxhimin e biznesit,administrim biznesi;funksionet e zyres.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1259 

(220) 30/09/2016 

(731) NTP “Pajtimi” Rr.Gjergj Kastrioti 

Skenderbeu Pn,Malishevë, KS 

(740)  NTP Rr.Gjergj Kastrioti Skenderbeu 

Pn,Malishevë 
 

(546) 
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(511) 29  Mish,peshk,shpezdhe loje;ekstrakte te mishit,ruajtur,te ngrira,fruta dhe perime te 

thata per gatim;xhelatine,marmelad,komposto,veze,qumsht dhe prodhime qumshti,vajra 

dhe yndyra.  

30  Kafe,qaj,kakao dhe kafe artificiale,oriz tapoik dhe sago,miell dhe pergaditje,bere nga 

drithrat buke, pasta dhe embelsira akujve ngrenshem 

sheqer,mjalt,melas,maja,pjekje,pluhur,kripe,mustard,uthull,salcat(condiments),ereza akull.  

35  Reklamat e biznesit,administrim biznesi,funksionet e zyres.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1260 

(220) 03/10/2016 

(731) MONACO TELECOM 

25 boulevard de Suisse – 98000 , MC 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  MONACO TELECOM 

 

(546) 

 
 

 

(511) 35  Ujdisje abonime për shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët, domethënë, 

abonim për telefon, abonim për postë zanore, abonim për transmetim të dhënave në 

telematikë, abonim në shërbimet e telekonferencave dhe videokonferencave; ujdisje 

abonimi në shërbimet telefonike në fushën e konsulencës së informacionit në Internet; 

rregullim abonimi në baza të dhënash dhe në një server baza të dhënash që përmban 

informacion në fushën e telekomunikacioneve; ujdisje abonimi në një ofrues për akses të 

përdoruesit në rrjetet globale kompjuterikë; ujdisje abonimi tek një ofrues për akses të 

përdoruesit në Internet ose transmetim të dhënash në Intranet; menaxhim skedari të 

kompjuterizuar për të tjerët; sistemim i siguruar i të dhënave ose dokumentave të ruajtura 

në mënyrë elektronike në baza të dhënash kompjuterike; shërbime të shitjes me pakicë të 

aparateve telefonikë ose pjesëve kompjutike për të tjerë  

38  Shërbime telekomunikacionesh, domethënë, komunikime telefonike, shërbime 

mesazhes urgjent, videografi interaktive, videofoni, telekonferencë dhe videokonferencë; 

telekomunikacione multimediale; shërbime të transferimit të thirrjes dhe shërbime të postës 

zanore; shërbime informacioni telefonik; transmetim të postës elektronike; transmetim të 

komunikimeve satelitore dhe kabllore; dhënie me qira kohe aksesi në një server të bazës së 

të dhënave  

42  Shërbime inxhinerike në fushën e telefonisë dhe të pajisjeve kompjuterike; projektim, 
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zhvillim, instalim dhe përditësim të programeve kompjuterikë, të sistemeve kompjuterikë 

dhe të sistemeve të telekomunikacioneve; dhënie me qira të serverave të web, të 

programeve kompjuterikë, të instalimeve elektronike dhe të instalimeve të trajtimit të bazës 

së të dhënave; kërkim dhe zhvillim për të tjerët të aparaturave, monitorëve dhe pajisjeve të 

telekomunikacionit, pajisjeve të telekonferencave dhe pajisjeve të videokonferencave; 

programim kompjuterik; dhënie me qira të kompjuterave; kopjim të programeve 

kompjuterikë.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1262 

(220) 04/10/2016 

(300) 302016010329.5  07/04/2016  DE 

(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  K TAKE IT VEGGIE 

 

(546) 

 
 

 

(511) 29   Fruta të konservuara, të ngrira, të thata, të gatuara dhe perime; xhelatinë, xhem, 

komposto, qumësht; produktet e qumështit, zëvendësuesit e qumështit; vajra ushqimor; 

yndyra ushqimore; vegjetarian dhe zëvendësuesit e mishit për vigan dhe zëvendësuesit e 

mishit të peshkut të përfshira në klasën 29; qumësht vigan dhe produktet zëvendësuese të 

djathit të përfshira në klasën 29; ushqime te përgatitura dhe ushqime  gjysmë te përgatitura  

me përmbajtje kryesisht te perimeve; tofu dhe tofu produktet (me dominim nga tofu); 

perime dhe perime ushqimore delikatese me baze te perimeve, fruta, patate, sallata, 

produktet e qumështit ose vezë  aq sa janë te përfshira ne klasën 29; përhapësit të bërë nga 

perimet te përfshira ne klasën 29,  vegjetarian dhe/ose përbërsit ushqimor  delikates vigan; 

ushqimet e përgatitura dhe ushqimi gjysmë të përgatitur të freskëta, me formë gjysmë- te 

ruajtur ose me formë të ruajtura, kryesisht i përbërë nga perimet; mish, duke përfshirë 

vegjetarian; burger vegjetarian; ushqime vegjetariane më bazë të zëvendësuesit e mishit të 

tilla si soje dhe/ ose alga deti; ushqimore, përkatësisht ushqime delikatese për vegjetarian, 

kryesisht i përbërë nga zëvendësuesit e mishit dhe zëvendësuesit e mishit te  peshkut, 

përhapësit vegjetarian, tofu, produktet tofu, fruta dhe perime të përpunuara; ushqimet e 

përgatitura te bërë nga perimet dhe / ose zëvendësuesit e mishit dhe zëvendësuesit e mishit 

te  peshkut; ushqime të ngrira vegjetarian me bazë prej perimeve, fruta, patate, sallat, 

perime bishtajore, arra, kërpudha, soje, zëvendësuesit e mishit, zëvendësuesit e mishit te 

peshkut, zëvendësuesit e bulmetit, produktet e bulmetit ose vezë; ushqime te lehta 

vegjetarian te përgatitura, te thata ose perime të freskëta; perimeve të bazuara për 

zëvendësuesit e mishit dhe  per zëvendësuesit e mishit te peshkut; perime per  

zëvendësuesit e mishit ne formë te burgerve; ushqime me bazë soje; fruta dhe perime te 

konservuara; ushqimet te bëra nga perimet, vegjetarian dhe/ose perbersit ushqimor  

delikates vigan si dhe ushqimet te para gatuar te papërpunuara (të bazuar në perime,fruta, 

patate, produkteve te qumështit ose vezë), sallata; perime dhe ushqimet vegjetarian 

delikatese bazuar ne perime bishtajore, arra, kërpudha, soja, zëvendësuesit e mishit, 

zëvendësuesit e mishit peshkut, zëvendësuesit e bylmetit ose produktet e bulmetit (te 

përfshira ne klasën 29); përhapsit te bërë nga perimet te përfshira ne klasën 29; havjar 

(speca te konservuar); qumësht me proteina; ekstrakte te algave te detit për ushqim; 
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alginate për qëllime kuzhine;  pije eggnog jo alkoolike; sallatat antipastë; mollë e pastër; 

fasule , te konservuara; lëng mishi, koncentrat prej lëngut mishit; yndyrë- me përmbajtje te 

përzierjeve për feta bukës; gjalpë; gjalpë krem; dates; gjizë; te verdhët e vezëve; vezë 

pluhur; albumina për qëllime të kuzhinës; te bardhët e vezëve; bizele, të konservuara; 

gjalpë kikiriku; kikirikë, i konservuar; trangujt e vegjël; patate të skuqura me pak yndyrë; 

substancat yndyrore për prodhimin e yndyrave ushqimore; çips prej frutave; fruta te 

konservuar ne alkool; xhelatin prej frutave; pulpë frutash; sallat frutave; ushqime te lehta 

me baze prej frutave; xhelatine për ushqim; xhelatin; perime, te thata; fruta te konservuaa; 

perime te konservuara; krem (perimeve); sallata te perimeve; enë te thekura;  

qumësht kërpi (zëvendësues i qumështit); reçel xhenxhefili; jogurt; preparatet e perimeve 

për supa; gjalpë kakao; krem frutash; çips te patateve; thekon te patateve; krofne patateve; 

djath;  kefir (pije qumështi); humus (pastë e qiqre); kimi (gjellë perimesh e fermentuar); 

gjalpë kokosi; yndyrë kokosi (për ushqim); kokos; dehidrues; vaj kokosi; fruta, të zier; 

qumështi i kondensuar; reçel; hudhër (te konservuara); çorba; supa; qofte; kumis; krem 

artificial (zëvendësues të produkteve të qumështit); vaj liri për qëllime të kuzhinës; lecitinë 

për qëllime të kuzhinës; thjerrëz, te konservuara; vaj misri; bajame te bluara; margarinë; 

marmelatë; qumështi i fermentuar për qëllime të kuzhinës; pije qumështi; predominon 

qumështi; ajkë qumështi e rrahur; hirrë; arra të përgatitur,fruta; të ziera; fruta të 

konservuara; fruta të ngrira; fruta, mbuluar me shtresë (konservuar (proshutë.); sallat 

frutash; vajra ushqimor; ulli, te konservuar; vaj ulliri për ushqim; vaj nga bërthama palmës 

për ushqim; vaj palme për ushqim; pektinë për qëllime të kuzhinës; lëngje perimesh për 

gatim; turshi djegëse turli; turshi; kërpudha, të konservuara; polen përgatitur për ushqim; 

salcë boronice (komposto); qumështi i fermentuar; gjize; vaj kolza per ushqim; qumësht 

orizi (zëvendësues të qumështit); ryazhenka (qumësht i fermentuar nga pjekja); rrush i 

thatë; krem (produkte te gjizes); sallata (te pergaditura); fara, të përgatitur; lakër turshi; 

lëvore te frutave; shllag krem; sitan dhe produktet nga sitan; vaj susami; tahini (paste prej 

farave te susamit); salcë kosi; soja; te konservuar, për ushqim; qumësht soje(zëvendësues 

qumështi); fara luledielli, te pergaditura; vaj luledielli për ushqim; preparatet për përgatitjen 

e supave; tofu; pastë domateve; pire domateve; lëng i domateve për gatim; trufles; te 

konservuara; aloe vera e përgatitur për konsum njerëzor; preparate për përgatitje boillon; 

qep, te konservuara; jogurt dhe produktet e jogurtit me baze soje; qumësht tërshërë (pije).  

30  Kafe; qaj; kakao; kafe artificiale; oriz; sago; miell; preparatet e bëra nga drithërat; bukë; 

pastë dhe ëmbëlsira; akuj ushqimor; akuj dhe akullore; sheqer; mjaltë; melasë; tharm; 

pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull, salcat (erëza); erëza; akull; perime, vegjetarian 

dhe vegan delikatese ushqimore, kryesisht te përbërë nga pastat, të përfshira në klasën 30; 

mallrat e larte shënuara, ku është e mundur, dhe në formën e ushqimeve të përgatitura, 

ushqimeve gjysme te përgatitura ose ne forme te ngrire; përhapësit me baze kakao, 

çokollatë, arra dhe mjaltë (të përfshira në klasën 30); vegjetarian dhe/ose vegan pite; te 

përfshira ne klasën 30; ushqim vegjetarianë te bazuar në produktet te drithërave, maja dhe / 

ose pasta erëza; ushqime të bëra nga produktet e drithërave apo produkteve të tjera bimore, 

përkatësisht perime bishtajore, oriz, petë; salca me bazë bimore; përgatitjet ushqimore si 

ushqime në formë vegjetarian apo si ushqim rosticeri te bëra nga mielli apo drithërat; 

ushqime e gatshme  të bëra nga ushqimet vegjetariane te bazuar në produktet e drithërave, 

maja dhe / ose pasta erëza; pasta vegjetariane dhe/ose te mbushura me vigan; perime, 

ushqimet delikatese vegjitariane dhe ushqimet vi delikatese vigan; kryesisht me përmbajtje 

te pastave aq sa janë të përfshira në klasën 30; akuj ushqimore dhe akullore me baze soje; 
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ëmbëlsira vegjetariane dhe vegan; alga deti (erëza); glikanxo; aromatizues, përveç vajrave 

esenciale, për pije; aromatizues, përveç vajrave esenciale; miell gruri; aromatizues, përveç 

vajrave esenciale, për torte; pastë; birra vinegar; agjentët e trashjes për gatimin ushqimeve; 

agjentët lidhës për akullore; lule ose gjethe për përdorim si zëvendësues çaj; fasule 

ushqimore; karamele; simite; bukë pa maja; canapes; biskota petit beurre; hamburger me 

djathë (sandviçë); çou- çou (erëza); chutneys (erëza); kuskus (bollgur); kerri (erëza); krem 

karamele; mousses (desert) (embelsira); qaj i ftoftë; ëmbëlsira kikirkave ; esenca për 

produktet ushqimore; përveç esenca eterike dhe vajra esenciale; fjongo vermiçeli; krem 

sheqer; salca frutash; rollne pranverore (ushqim); pasta; xhelatinë frutave (ëmbëlsira); 

kaçamak; elb i zhveshur; elb husked; miell elbi;  elb (grimcuar); pije me bazë çaji; copëza  

drithërash; biskota prej drithërave; drithëra të bazuara në ushqim rostiçeri; erëza te përziera; 

karafil (erëza); glukozës për qëllime të kuzhinës; aditivët gluten për qëllime të kuzhinës; 

semolina; bollgur për ushqim njerëzor; tërshërë e  grimcuar; tërshëre ne formë fletëzash; 

drithëra te qeruara; kernela tërshëre; havell; xhenxhefil (erëza); jogurt i ngrirë (akujve 

ëmbëlsirave); aromatizues kafeje [aromatizues]; kafe artificiale; përdorim preparateve si 

zëvendësues kafeje; pije  me bazë kafeje; pije me bazë- kakao; bonbone; kaperi; karamelet; 

miell patateve; çamçakëz; biskota, keksë; keçap (salcë); kripë për gatim; kripë për ruajtjen e 

ushqimeve; biskota te thata; barishte te përpunuara; qaj barishte, jo medicional; torte; krem 

torte; barishte te kopshtit, te konservuara (erëza); përzierjet e tortave në formë pluhuri; 

brumë tortave; shafran i Indisë; liquorice (ëmbëlsira); liquorice ne form te shiritave 

(ëmbëlsira); kek me xhenxhefil; flaxsid për konsum njerëzor; misër, i bluar, misër i pjekur; 

misëri fletëzuar; griz; miell misri; qull prej misri; makarona; makaruns (pastë); maltozë; 

malt për konsum njerëzor; biskota malti; ekstrat malti për konsum njerëzor; sheqer elbi; 

ëmbëlsira te bajameve; marinade; marzipan; paste bajamesh; majonezë; uji i detit për 

gatim; ushqime te miellzuara; melasë; pije te kafes me qumësht; pije kakao me qumësht; 

pije çokollatë me qumësht; miell- produktet mulliri; pasta shortcrust; nutmeg(arrëmyshk); 

muesli; ushqime me bazë tërshërë; pimiento; nudle- me bazë ushqimore; pasta; sheqer 

pallme; thërrime buke; salca për përdorim me pasta; pasties; pite; tableta (ëmbëlsira); pesto 

(salcë); petit katërsh (torte); petull; piper; kek me xhenxhefil; mint për ëmbëlsira; sheqerka 

mints; allspice; pica; kokoshka; propolis; ëmbëlsira te drithërave me shumë proteinë; 

puding; kokoshka; quiches (pjekurinë me mbushje); quinoa te përpunuar; ravioli; ëmbëlsira 

orizi; ushqim orizi me bazë rostiçeri; ereza; akull, natyrore ose artificiale; kafe (e papjekura 

); shafran (erëza); preparatet për përforcimin e shllag kremit; materialet lidhëse për sallatë; 

sandviç; salca (erëza); fermentuesit; çokollatë; çokollatë e pijshëm; krem (çokollate ); 

qimnon i zi; kripë selino; baps; miell mustardë; pastë nga kokrrat e sojës (erëza); miell soje; 

salcë soje; sherbet (akull); salca (erëza); spageta; pluhurat për akullore; sode buke 

(bikarbonat i sodës për qëllime te pjekjes); niseshte ushqimore; niseshte për ushqim; 

glikanxo ylli; ëmbëltues (natyrore); tabbouleh; tacos; tapiokë; miell tapioke; brumë; 

fermentues për pasta; pasta e miellzuar ushqimore (pasta); salce domatesh; torta; tortilla; 

vanilje (aromatizues); vanilje (zëvendësuesit e vaniljes); vafer; krem tartar për qëllime 

kuzhine; fara gruri për konsum njerëzor; erëza; preparate aromatike për ushqim; çikore 

(zëvendësues i kafes); kanellë (erëza); gluten i përgatitur për ushqim; sheqer bajamesh; 

ëmbëlsira për dekorimin pemës se Krishtlindjeve; sheqerka dhe ëmbëlsira; buke e terur  

31  Bujqësi, hortikulturë dhe  produkte pylli; fara dhe kokrra (fara) të përpunuara dhe të 

papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta; bimë dhe lule natyrale; ushqime të kafshëve; 

malt; bime kopshti,  te freskëta; arra të papërpunuara; quinoa të papërpunuara  
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32  Birra,ujë mineralë dhe i gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije; pije jo-alkoolike me baze soje; pije 

jo-alkoolike me baze tërshëre; pije jo-alkoolike me baze bajamesh; pije jo-alkoolike me 

baze qumështi te kokosit dhe preparatet tjera me bazë bimore; ekstrakte frutash jo-

alkoolike; pije me lëng frutash (jo-alkoolike); pije jo- alkoolike; pije joalkoolike me bazë 

mjalti; pijet aloe vera, jo alkoolike; aperitivë, jo alkoolik; cider, jo-alkoolike; birrë;  

kokteje me bazë birre; wort birr; pluhur për shkumëzimin e pijeve; pastile për shkumëzimin 

e pijeve; kokteje, jo-alkoolike; qumësht kikiriku (pije jo-alkoolike); preparate për bërjen e 

ujit mineral; preparate për bërjen ujit të gazuar; ekstrakte për bërjen e pijeve; nektar frutash, 

jo-alkoolike; lëngje; lëngje të perimeve (pije); hops ekstrakt për bërjen e birrës; limonadë 

me xhenxhefil; pije Isotonic; uji i gazuar; kvas (pije jo-alkoolike); limonadë; shurup për 

limonadë ; ujë lithia; malt birre; malt wort; qumësht bajamesh (pije); orgeat; ujë mineral 

(pije); pije hirre; shirë (must); preparatet për të bërjen pijeve; preparatet për bërjen likereve; 

sarsaparilla (pije jo-alkoolike); ujë seltzer; shurup për pije; ujë soda; pije me baze soje, 

përveç zëvendësuesve të qumështit; sherbet (pije); ujë tryeze; lëng domatesh (pije); shirë 

rrushi, e pa fermentuar; ujërat (të pijshëm ). 

  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1263 

(220) 04/10/2016 

(300) 302016010330.9  07/04/2016  DE 

(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 29  Fruta të konservuara, të ngrira, të thata, të gatuara dhe perime; xhelatinë, xhem, 

komposto, qumësht; produktet e qumështit, zëvendësuesit e qumështit; vajra ushqimor; 

yndyra ushqimore; vegjetarian dhe zëvendësuesit e mishit për vigan dhe zëvendësuesit e 

mishit të peshkut të përfshira në klasën 29; qumësht vigan dhe produktet zëvendësuese të 

djathit të përfshira në klasën 29; ushqime te përgatitura dhe ushqime  gjysmë te përgatitura  

me përmbajtje kryesisht te perimeve; tofu dhe tofu produktet (me dominim nga tofu); 

perime dhe perime ushqimore delikatese me baze te perimeve, fruta, patate, sallata, 

produktet e qumështit ose vezë  aq sa janë te përfshira ne klasën 29; përhapësit të bërë nga 

perimet te përfshira ne klasën 29,  vegjetarian dhe/ose përbërsit ushqimor  delikates vigan; 

ushqimet e përgatitura dhe ushqimi gjysmë të përgatitur të freskëta, me formë gjysmë- te 

ruajtur ose me formë të ruajtura, kryesisht i përbërë nga perimet; mish, duke përfshirë 

vegjetarian; burger vegjetarian; ushqime vegjetariane më bazë të zëvendësuesit e mishit të 

tilla si soje dhe/ ose alga deti; ushqimore, përkatësisht ushqime delikatese për vegjetarian, 

kryesisht i përbërë nga zëvendësuesit e mishit dhe zëvendësuesit e mishit te  peshkut, 

përhapësit vegjetarian, tofu, produktet tofu, fruta dhe perime të përpunuara; ushqimet e 

përgatitura te bërë nga perimet dhe / ose zëvendësuesit e mishit dhe zëvendësuesit e mishit 

te  peshkut; ushqime të ngrira vegjetarian me bazë prej perimeve, fruta, patate, sallat, 
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perime bishtajore, arra, kërpudha, soje, zëvendësuesit e mishit, zëvendësuesit e mishit te 

peshkut, zëvendësuesit e bulmetit, produktet e bulmetit ose vezë; ushqime te lehta 

vegjetarian te përgatitura, te thata ose perime të freskëta; perimeve të bazuara për 

zëvendësuesit e mishit dhe  per zëvendësuesit e mishit te peshkut; perime per  

zëvendësuesit e mishit ne formë te burgerve; ushqime me bazë soje; fruta dhe perime te 

konservuara; ushqimet te bëra nga perimet, vegjetarian dhe/ose perbersit ushqimor  

delikates vigan si dhe ushqimet te para gatuar te papërpunuara (të bazuar në perime,fruta, 

patate, produkteve te qumështit ose vezë), sallata; perime dhe ushqimet vegjetarian 

delikatese bazuar ne perime bishtajore, arra, kërpudha, soja, zëvendësuesit e mishit, 

zëvendësuesit e mishit peshkut, zëvendësuesit e bylmetit ose produktet e bulmetit (te 

përfshira ne klasën 29); përhapsit te bërë nga perimet te përfshira ne klasën 29; havjar 

(speca te konservuar); qumësht me proteina; ekstrakte te algave te detit për ushqim; 

alginate për qëllime kuzhine;  pije eggnog jo alkoolike; sallatat antipastë; mollë e pastër; 

fasule , te konservuara; lëng mishi, koncentrat prej lëngut mishit; yndyrë- me përmbajtje te 

përzierjeve për feta bukës; gjalpë; gjalpë krem; dates; gjizë; te verdhët e vezëve; vezë 

pluhur; albumina për qëllime të kuzhinës; te bardhët e vezëve; bizele, të konservuara; 

gjalpë kikiriku; kikirikë, i konservuar; trangujt e vegjël; patate të skuqura me pak yndyrë; 

substancat yndyrore për prodhimin e yndyrave ushqimore; çips prej frutave; fruta te 

konservuar ne alkool; xhelatin prej frutave; pulpë frutash; sallat frutave; ushqime te lehta 

me baze prej frutave; xhelatine për ushqim; xhelatin; perime, te thata; fruta te konservuaa; 

perime te konservuara; krem (perimeve); sallata te perimeve; enë te thekura;  

qumësht kërpi (zëvendësues i qumështit); reçel xhenxhefili; jogurt; preparatet e perimeve 

për supa; gjalpë kakao; krem frutash; çips te patateve; thekon te patateve; krofne patateve; 

djath;  kefir (pije qumështi); humus (pastë e qiqre); kimi (gjellë perimesh e fermentuar); 

gjalpë kokosi; yndyrë kokosi (për ushqim); kokos; dehidrues; vaj kokosi; fruta, të zier; 

qumështi i kondensuar; reçel; hudhër (te konservuara); çorba; supa; qofte; kumis; krem 

artificial (zëvendësues të produkteve të qumështit); vaj liri për qëllime të kuzhinës; lecitinë 

për qëllime të kuzhinës; thjerrëz, te konservuara; vaj misri; bajame te bluara; margarinë; 

marmelatë; qumështi i fermentuar për qëllime të kuzhinës; pije qumështi; predominon 

qumështi; ajkë qumështi e rrahur; hirrë; arra të përgatitur,fruta; të ziera; fruta të 

konservuara; fruta të ngrira; fruta, mbuluar me shtresë (konservuar (proshutë.); sallat 

frutash; vajra ushqimor; ulli, te konservuar; vaj ulliri për ushqim; vaj nga bërthama palmës 

për ushqim; vaj palme për ushqim; pektinë për qëllime të kuzhinës; lëngje perimesh për 

gatim; turshi djegëse turli; turshi; kërpudha, të konservuara; polen përgatitur për ushqim; 

salcë boronice (komposto); qumështi i fermentuar; gjize; vaj kolza per ushqim; qumësht 

orizi (zëvendësues të qumështit); ryazhenka (qumësht i fermentuar nga pjekja); rrush i 

thatë; krem (produkte te gjizes); sallata (te pergaditura); fara, të përgatitur; lakër turshi; 

lëvore te frutave; shllag krem; sitan dhe produktet nga sitan; vaj susami; tahini (paste prej 

farave te susamit); salcë kosi; soja; te konservuar, për ushqim; qumësht soje(zëvendësues 

qumështi); fara luledielli, te pergaditura; vaj luledielli për ushqim; preparatet për përgatitjen 

e supave; tofu; pastë domateve; pire domateve; lëng i domateve për gatim; trufles; te 

konservuara; aloe vera e përgatitur për konsum njerëzor; preparate për përgatitje boillon; 

qep, te konservuara; jogurt dhe produktet e jogurtit me baze soje; qumësht tërshërë (pije).  

30  Kafe; qaj; kakao; kafe artificiale; oriz; sago; miell; preparatet e bëra nga drithërat; bukë; 

pastë dhe ëmbëlsira; akuj ushqimor; akuj dhe akullore; sheqer; mjaltë; melasë; tharm; 

pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull, salcat (erëza); erëza; akull; perime, vegjetarian 
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dhe vegan delikatese ushqimore, kryesisht te përbërë nga pastat, të përfshira në klasën 30; 

mallrat e larte shënuara, ku është e mundur, dhe në formën e ushqimeve të përgatitura, 

ushqimeve gjysme te përgatitura ose ne forme te ngrire; përhapësit me baze kakao, 

çokollatë, arra dhe mjaltë (të përfshira në klasën 30); vegjetarian dhe/ose vegan pite; te 

përfshira ne klasën 30; ushqim vegjetarianë te bazuar në produktet te drithërave, maja dhe / 

ose pasta erëza; ushqime të bëra nga produktet e drithërave apo produkteve të tjera bimore, 

përkatësisht perime bishtajore, oriz, petë; salca me bazë bimore; përgatitjet ushqimore si 

ushqime në formë vegjetarian apo si ushqim rosticeri te bëra nga mielli apo drithërat; 

ushqime e gatshme  të bëra nga ushqimet vegjetariane te bazuar në produktet e drithërave, 

maja dhe / ose pasta erëza; pasta vegjetariane dhe/ose te mbushura me vigan; perime, 

ushqimet delikatese vegjitariane dhe ushqimet vi delikatese vigan; kryesisht me përmbajtje 

te pastave aq sa janë të përfshira në klasën 30; akuj ushqimore dhe akullore me baze soje; 

ëmbëlsira vegjetariane dhe vegan; alga deti (erëza); glikanxo; aromatizues, përveç vajrave 

esenciale, për pije; aromatizues, përveç vajrave esenciale; miell gruri; aromatizues, përveç 

vajrave esenciale, për torte; pastë; birra vinegar; agjentët e trashjes për gatimin ushqimeve; 

agjentët lidhës për akullore; lule ose gjethe për përdorim si zëvendësues çaj; fasule 

ushqimore; karamele; simite; bukë pa maja; canapes; biskota petit beurre; hamburger me 

djathë (sandviçë); çou- çou (erëza); chutneys (erëza); kuskus (bollgur); kerri (erëza); krem 

karamele; mousses (desert) (embelsira); qaj i ftoftë; ëmbëlsira kikirkave ; esenca për 

produktet ushqimore; përveç esenca eterike dhe vajra esenciale; fjongo vermiçeli; krem 

sheqer; salca frutash; rollne pranverore (ushqim); pasta;  

xhelatinë frutave (ëmbëlsira); kaçamak; elb i zhveshur; elb husked; miell elbi;  elb 

(grimcuar); pije me bazë çaji; copëza  drithërash; biskota prej drithërave; drithëra të 

bazuara në ushqim rostiçeri; erëza te përziera; karafil (erëza); glukozës për qëllime të 

kuzhinës; aditivët gluten për qëllime të kuzhinës; semolina; bollgur për ushqim njerëzor; 

tërshërë e  grimcuar; tërshëre ne formë fletëzash; drithëra te qeruara; kernela tërshëre; 

havell; xhenxhefil (erëza); jogurt i ngrirë (akujve ëmbëlsirave); aromatizues kafeje 

[aromatizues]; kafe artificiale; përdorim preparateve si zëvendësues kafeje; pije  me bazë 

kafeje; pije me bazë- kakao; bonbone; kaperi; karamelet; miell patateve; çamçakëz; biskota, 

keksë; keçap (salcë); kripë për gatim; kripë për ruajtjen e ushqimeve; biskota te thata; 

barishte te përpunuara; qaj barishte, jo medicional; torte; krem torte; barishte te kopshtit, te 

konservuara (erëza); përzierjet e tortave në formë pluhuri; brumë tortave; shafran i Indisë; 

liquorice (ëmbëlsira); liquorice ne form te shiritave (ëmbëlsira); kek me xhenxhefil; flaxsid 

për konsum njerëzor; misër, i bluar, misër i pjekur; misëri fletëzuar; griz; miell misri; qull 

prej misri; makarona; makaruns (pastë); maltozë; malt për konsum njerëzor; biskota malti; 

ekstrat malti për konsum njerëzor; sheqer elbi; ëmbëlsira te bajameve; marinade; marzipan; 

paste bajamesh; majonezë; uji i detit për gatim; ushqime te miellzuara; melasë; pije te kafes 

me qumësht; pije kakao me qumësht; pije çokollatë me qumësht; miell- produktet mulliri; 

pasta shortcrust; nutmeg(arrëmyshk); muesli; ushqime me bazë tërshërë; pimiento; nudle- 

me bazë ushqimore; pasta; sheqer pallme; thërrime buke; salca për përdorim me pasta; 

pasties; pite; tableta (ëmbëlsira); pesto (salcë); petit katërsh (torte); petull; piper; kek me 

xhenxhefil; mint për ëmbëlsira; sheqerka mints; allspice; pica; kokoshka; propolis; 

ëmbëlsira te drithërave me shumë proteinë; puding; kokoshka; quiches (pjekurinë me 

mbushje); quinoa te përpunuar; ravioli; ëmbëlsira orizi; ushqim orizi me bazë rostiçeri; 

ereza; akull, natyrore ose artificiale; kafe (e papjekura ); shafran (erëza); preparatet për 

përforcimin e shllag kremit; materialet lidhëse për sallatë; sandviç; salca (erëza); 
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fermentuesit; çokollatë; çokollatë e pijshëm; krem (çokollate ); qimnon i zi; kripë selino; 

baps; miell mustardë; pastë nga kokrrat e sojës (erëza); miell soje; salcë soje; sherbet 

(akull); salca (erëza); spageta; pluhurat për akullore; sode buke (bikarbonat i sodës për 

qëllime te pjekjes); niseshte ushqimore; niseshte për ushqim; glikanxo ylli; ëmbëltues 

(natyrore); tabbouleh; tacos; tapiokë; miell tapioke; brumë; fermentues për pasta; pasta e 

miellzuar ushqimore (pasta); salce domatesh; torta; tortilla; vanilje (aromatizues); vanilje 

(zëvendësuesit e vaniljes); vafer; krem tartar për qëllime kuzhine; fara gruri për konsum 

njerëzor; erëza; preparate aromatike për ushqim; çikore (zëvendësues i kafes); kanellë 

(erëza); gluten i përgatitur për ushqim; sheqer bajamesh; ëmbëlsira për dekorimin pemës se 

Krishtlindjeve; sheqerka dhe ëmbëlsira; buke e terur  

31  Bujqësi, hortikulturë dhe  produkte pylli; fara dhe kokrra (fara) të përpunuara dhe të 

papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta; bimë dhe lule natyrale; ushqime të kafshëve; 

malt; bime kopshti,  te freskëta; arra të papërpunuara; quinoa të papërpunuara  

32  Birra,ujë mineralë dhe i gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije; pije jo-alkoolike me baze soje; pije 

jo-alkoolike me baze tërshëre; pije jo-alkoolike me baze bajamesh; pije jo-alkoolike me 

baze qumështi te kokosit dhe preparatet tjera me bazë bimore; ekstrakte frutash jo-

alkoolike; pije me lëng frutash (jo-alkoolike); pije jo- alkoolike; pije joalkoolike me bazë 

mjalti; pijet aloe vera, jo alkoolike; aperitivë, jo alkoolik; cider, jo-alkoolike; birrë;  

kokteje me bazë birre; wort birr; pluhur për shkumëzimin e pijeve; pastile për shkumëzimin 

e pijeve; kokteje, jo-alkoolike; qumësht kikiriku (pije jo-alkoolike); preparate për bërjen e 

ujit mineral; preparate për bërjen ujit të gazuar; ekstrakte për bërjen e pijeve; nektar frutash, 

jo-alkoolike; lëngje; lëngje të perimeve (pije); hops ekstrakt për bërjen e birrës; limonadë 

me xhenxhefil; pije Isotonic; uji i gazuar; kvas (pije jo-alkoolike); limonadë; shurup për 

limonadë ; ujë lithia; malt birre; malt wort; qumësht bajamesh (pije); orgeat; ujë mineral 

(pije); pije hirre; shirë (must); preparatet për të bërjen pijeve; preparatet për bërjen likereve; 

sarsaparilla (pije jo-alkoolike); ujë seltzer; shurup për pije; ujë soda; pije me baze soje, 

përveç zëvendësuesve të qumështit; sherbet (pije); ujë tryeze; lëng domatesh (pije); shirë 

rrushi, e pa fermentuar; ujërat (të pijshëm ). 
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(220) 04/10/2016 
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KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

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

(546) 

 

 

 

(511) 29  Fruta të konservuara, të ngrira, të thata, të gatuara dhe perime; xhelatinë, xhem, 

komposto, qumësht; produktet e qumështit, zëvendësuesit e qumështit; vajra ushqimor; 

yndyra ushqimore; vegjetarian dhe zëvendësuesit e mishit për vigan dhe zëvendësuesit e 

mishit të peshkut të përfshira në klasën 29; qumësht vigan dhe produktet zëvendësuese të 
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djathit të përfshira në klasën 29; ushqime te përgatitura dhe ushqime  gjysmë te përgatitura  

me përmbajtje kryesisht te perimeve; tofu dhe tofu produktet (me dominim nga tofu); 

perime dhe perime ushqimore delikatese me baze te perimeve, fruta, patate, sallata, 

produktet e qumështit ose vezë  aq sa janë te përfshira ne klasën 29; përhapësit të bërë nga 

perimet te përfshira ne klasën 29,  vegjetarian dhe/ose përbërsit ushqimor  delikates vigan; 

ushqimet e përgatitura dhe ushqimi gjysmë të përgatitur të freskëta, me formë gjysmë- te 

ruajtur ose me formë të ruajtura, kryesisht i përbërë nga perimet; mish, duke përfshirë 

vegjetarian; burger vegjetarian; ushqime vegjetariane më bazë të zëvendësuesit e mishit të 

tilla si soje dhe/ ose alga deti; ushqimore, përkatësisht ushqime delikatese për vegjetarian, 

kryesisht i përbërë nga zëvendësuesit e mishit dhe zëvendësuesit e mishit te  peshkut, 

përhapësit vegjetarian, tofu, produktet tofu, fruta dhe perime të përpunuara; ushqimet e 

përgatitura te bërë nga perimet dhe / ose zëvendësuesit e mishit dhe zëvendësuesit e mishit 

te  peshkut; ushqime të ngrira vegjetarian me bazë prej perimeve, fruta, patate, sallat, 

perime bishtajore, arra, kërpudha, soje, zëvendësuesit e mishit, zëvendësuesit e mishit te 

peshkut, zëvendësuesit e bulmetit, produktet e bulmetit ose vezë; ushqime te lehta 

vegjetarian te përgatitura, te thata ose perime të freskëta; perimeve të bazuara për 

zëvendësuesit e mishit dhe  per zëvendësuesit e mishit te peshkut; perime per  

zëvendësuesit e mishit ne formë te burgerve; ushqime me bazë soje; fruta dhe perime te 

konservuara; ushqimet te bëra nga perimet, vegjetarian dhe/ose perbersit ushqimor  

delikates vigan si dhe ushqimet te para gatuar te papërpunuara (të bazuar në perime,fruta, 

patate, produkteve te qumështit ose vezë), sallata; perime dhe ushqimet vegjetarian 

delikatese bazuar ne perime bishtajore, arra, kërpudha, soja, zëvendësuesit e mishit, 

zëvendësuesit e mishit peshkut, zëvendësuesit e bylmetit ose produktet e bulmetit (te 

përfshira ne klasën 29); përhapsit te bërë nga perimet te përfshira ne klasën 29; havjar 

(speca te konservuar); qumësht me proteina; ekstrakte te algave te detit për ushqim; 

alginate për qëllime kuzhine;  pije eggnog jo alkoolike; sallatat antipastë; mollë e pastër; 

fasule , te konservuara; lëng mishi, koncentrat prej lëngut mishit; yndyrë- me përmbajtje te 

përzierjeve për feta bukës; gjalpë; gjalpë krem; dates; gjizë; te verdhët e vezëve; vezë 

pluhur; albumina për qëllime të kuzhinës; te bardhët e vezëve; bizele, të konservuara; 

gjalpë kikiriku; kikirikë, i konservuar; trangujt e vegjël; patate të skuqura me pak yndyrë; 

substancat yndyrore për prodhimin e yndyrave ushqimore; çips prej frutave; fruta te 

konservuar ne alkool; xhelatin prej frutave; pulpë frutash; sallat frutave; ushqime te lehta 

me baze prej frutave; xhelatine për ushqim; xhelatin; perime, te thata; fruta te konservuaa; 

perime te konservuara; krem (perimeve); sallata te perimeve; enë te thekura;  

qumësht kërpi (zëvendësues i qumështit); reçel xhenxhefili; jogurt; preparatet e perimeve 

për supa; gjalpë kakao; krem frutash; çips te patateve; thekon te patateve; krofne patateve; 

djath;  kefir (pije qumështi); humus (pastë e qiqre); kimi (gjellë perimesh e fermentuar); 

gjalpë kokosi; yndyrë kokosi (për ushqim); kokos; dehidrues; vaj kokosi; fruta, të zier; 

qumështi i kondensuar; reçel; hudhër (te konservuara); çorba; supa; qofte; kumis; krem 

artificial (zëvendësues të produkteve të qumështit); vaj liri për qëllime të kuzhinës; lecitinë 

për qëllime të kuzhinës; thjerrëz, te konservuara; vaj misri; bajame te bluara; margarinë; 

marmelatë; qumështi i fermentuar për qëllime të kuzhinës; pije qumështi; predominon 

qumështi; ajkë qumështi e rrahur; hirrë; arra të përgatitur,fruta; të ziera; fruta të 

konservuara; fruta të ngrira; fruta, mbuluar me shtresë (konservuar (proshutë.); sallat 

frutash; vajra ushqimor; ulli, te konservuar; vaj ulliri për ushqim; vaj nga bërthama palmës 

për ushqim; vaj palme për ushqim; pektinë për qëllime të kuzhinës; lëngje perimesh për 
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gatim; turshi djegëse turli; turshi; kërpudha, të konservuara; polen përgatitur për ushqim; 

salcë boronice (komposto); qumështi i fermentuar; gjize; vaj kolza per ushqim; qumësht 

orizi (zëvendësues të qumështit); ryazhenka (qumësht i fermentuar nga pjekja); rrush i 

thatë; krem (produkte te gjizes); sallata (te pergaditura); fara, të përgatitur; lakër turshi; 

lëvore te frutave; shllag krem; sitan dhe produktet nga sitan; vaj susami; tahini (paste prej 

farave te susamit); salcë kosi; soja; te konservuar, për ushqim; qumësht soje(zëvendësues 

qumështi); fara luledielli, te pergaditura; vaj luledielli për ushqim; preparatet për përgatitjen 

e supave; tofu; pastë domateve; pire domateve; lëng i domateve për gatim; trufles; te 

konservuara; aloe vera e përgatitur për konsum njerëzor; preparate për përgatitje boillon; 

qep, te konservuara; jogurt dhe produktet e jogurtit me baze soje; qumësht tërshërë (pije).  

30  Kafe; qaj; kakao; kafe artificiale; oriz; sago; miell; preparatet e bëra nga drithërat; bukë; 

pastë dhe ëmbëlsira; akuj ushqimor; akuj dhe akullore; sheqer; mjaltë; melasë; tharm; 

pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull, salcat (erëza); erëza; akull; perime, vegjetarian 

dhe vegan delikatese ushqimore, kryesisht te përbërë nga pastat, të përfshira në klasën 30; 

mallrat e larte shënuara, ku është e mundur, dhe në formën e ushqimeve të përgatitura, 

ushqimeve gjysme te përgatitura ose ne forme te ngrire; përhapësit me baze kakao, 

çokollatë, arra dhe mjaltë (të përfshira në klasën 30); vegjetarian dhe/ose vegan pite; te 

përfshira ne klasën 30; ushqim vegjetarianë te bazuar në produktet te drithërave, maja dhe / 

ose pasta erëza; ushqime të bëra nga produktet e drithërave apo produkteve të tjera bimore, 

përkatësisht perime bishtajore, oriz, petë; salca me bazë bimore; përgatitjet ushqimore si 

ushqime në formë vegjetarian apo si ushqim rosticeri te bëra nga mielli apo drithërat; 

ushqime e gatshme  të bëra nga ushqimet vegjetariane te bazuar në produktet e drithërave, 

maja dhe / ose pasta erëza; pasta vegjetariane dhe/ose te mbushura me vigan; perime, 

ushqimet delikatese vegjitariane dhe ushqimet vi delikatese vigan; kryesisht me përmbajtje 

te pastave aq sa janë të përfshira në klasën 30; akuj ushqimore dhe akullore me baze soje; 

ëmbëlsira vegjetariane dhe vegan; alga deti (erëza); glikanxo; aromatizues, përveç vajrave 

esenciale, për pije; aromatizues, përveç vajrave esenciale; miell gruri; aromatizues, përveç 

vajrave esenciale, për torte; pastë; birra vinegar; agjentët e trashjes për gatimin ushqimeve; 

agjentët lidhës për akullore; lule ose gjethe për përdorim si zëvendësues çaj; fasule 

ushqimore; karamele; simite; bukë pa maja; canapes; biskota petit beurre; hamburger me 

djathë (sandviçë); çou- çou (erëza); chutneys (erëza); kuskus (bollgur); kerri (erëza); krem 

karamele; mousses (desert) (embelsira); qaj i ftoftë; ëmbëlsira kikirkave ; esenca për 

produktet ushqimore; përveç esenca eterike dhe vajra esenciale; fjongo vermiçeli; krem 

sheqer; salca frutash; rollne pranverore (ushqim); pasta;  

xhelatinë frutave (ëmbëlsira); kaçamak; elb i zhveshur; elb husked; miell elbi;  elb 

(grimcuar); pije me bazë çaji; copëza  drithërash; biskota prej drithërave; drithëra të 

bazuara në ushqim rostiçeri; erëza te përziera; karafil (erëza); glukozës për qëllime të 

kuzhinës; aditivët gluten për qëllime të kuzhinës; semolina; bollgur për ushqim njerëzor; 

tërshërë e  grimcuar; tërshëre ne formë fletëzash; drithëra te qeruara; kernela tërshëre; 

havell; xhenxhefil (erëza); jogurt i ngrirë (akujve ëmbëlsirave); aromatizues kafeje 

[aromatizues]; kafe artificiale; përdorim preparateve si zëvendësues kafeje; pije  me bazë 

kafeje; pije me bazë- kakao; bonbone; kaperi; karamelet; miell patateve; çamçakëz; biskota, 

keksë; keçap (salcë); kripë për gatim; kripë për ruajtjen e ushqimeve; biskota te thata; 

barishte te përpunuara; qaj barishte, jo medicional; torte; krem torte; barishte te kopshtit, te 

konservuara (erëza); përzierjet e tortave në formë pluhuri; brumë tortave; shafran i Indisë; 

liquorice (ëmbëlsira); liquorice ne form te shiritave (ëmbëlsira); kek me xhenxhefil; flaxsid 
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për konsum njerëzor; misër, i bluar, misër i pjekur; misëri fletëzuar; griz; miell misri; qull 

prej misri; makarona; makaruns (pastë); maltozë; malt për konsum njerëzor; biskota malti; 

ekstrat malti për konsum njerëzor; sheqer elbi; ëmbëlsira te bajameve; marinade; marzipan; 

paste bajamesh; majonezë; uji i detit për gatim; ushqime te miellzuara; melasë; pije te kafes 

me qumësht; pije kakao me qumësht; pije çokollatë me qumësht; miell- produktet mulliri; 

pasta shortcrust; nutmeg(arrëmyshk); muesli; ushqime me bazë tërshërë; pimiento; nudle- 

me bazë ushqimore; pasta; sheqer pallme; thërrime buke; salca për përdorim me pasta; 

pasties; pite; tableta (ëmbëlsira); pesto (salcë); petit katërsh (torte); petull; piper; kek me 

xhenxhefil; mint për ëmbëlsira; sheqerka mints; allspice; pica; kokoshka; propolis; 

ëmbëlsira te drithërave me shumë proteinë; puding; kokoshka; quiches (pjekurinë me 

mbushje); quinoa te përpunuar; ravioli; ëmbëlsira orizi; ushqim orizi me bazë rostiçeri; 

ereza; akull, natyrore ose artificiale; kafe (e papjekura ); shafran (erëza); preparatet për 

përforcimin e shllag kremit; materialet lidhëse për sallatë; sandviç; salca (erëza); 

fermentuesit; çokollatë; çokollatë e pijshëm; krem (çokollate ); qimnon i zi; kripë selino; 

baps; miell mustardë; pastë nga kokrrat e sojës (erëza); miell soje; salcë soje; sherbet 

(akull); salca (erëza); spageta; pluhurat për akullore; sode buke (bikarbonat i sodës për 

qëllime te pjekjes); niseshte ushqimore; niseshte për ushqim; glikanxo ylli; ëmbëltues 

(natyrore); tabbouleh; tacos; tapiokë; miell tapioke; brumë; fermentues për pasta; pasta e 

miellzuar ushqimore (pasta); salce domatesh; torta; tortilla; vanilje (aromatizues); vanilje 

(zëvendësuesit e vaniljes); vafer; krem tartar për qëllime kuzhine; fara gruri për konsum 

njerëzor; erëza; preparate aromatike për ushqim; çikore (zëvendësues i kafes); kanellë 

(erëza); gluten i përgatitur për ushqim; sheqer bajamesh; ëmbëlsira për dekorimin pemës se 

Krishtlindjeve; sheqerka dhe ëmbëlsira; buke e terur 

 31  Bujqësi, hortikulturë dhe  produkte pylli; fara dhe kokrra (fara) të përpunuara dhe të 

papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta; bimë dhe lule natyrale; ushqime të kafshëve; 

malt; bime kopshti,  te freskëta; arra të papërpunuara; quinoa të papërpunuara  

32  Birra,ujë mineralë dhe i gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije; pije jo-alkoolike me baze soje; pije 

jo-alkoolike me baze tërshëre; pije jo-alkoolike me baze bajamesh; pije jo-alkoolike me 

baze qumështi te kokosit dhe preparatet tjera me bazë bimore; ekstrakte frutash jo-

alkoolike; pije me lëng frutash (jo-alkoolike); pije jo- alkoolike; pije joalkoolike me bazë 

mjalti; pijet aloe vera, jo alkoolike; aperitivë, jo alkoolik; cider, jo-alkoolike; birrë  

 

 

(210) KS/M/ 2016/1265 

(220) 04/10/2016 

(731) Ramadan Haziri Adresa : A.Presheva  

XII/229 - Gjilan, KS 

(526)  

(591) E  Bardhë, e kaltërt e mbyllur, e 

kaltert e qelur, e gjelbert e mbyllur, e 

gjelbert e qelur 

 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 
 

(546) 

 

 

 

(511) 20  Mobilje, pasqyra, korniza foto; papunuara ose gjysmë të punuar kockave, bri, 
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fildish, lapat e balenave apo nënë-e-perla; predha; argjile e bardhe; qelibar verdhë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1266 

(220) 04/10/2016 

(731) Enkeleida Osmani Rr, 15 Qershori,,Nr 

46 / Gjilan, KS 

(591) E zezë, e bardhë 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 
 

(546) 

 

 

 

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

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

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

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike  

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

(përveç furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për 

pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve 

  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1267 

(220) 04/10/2016 

(731) CO.DA.P. COLA DAIRY 

PRODUCTS S.p.A. Largo Sermoneta, 22, I-

80123 Napoli, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(540)  HULALA 

 

(546) 

 
 

 

(511) 29  Qumësht, produkte bulmeti dhe zëvendësime bulmeti,  shllag, krem kosi, krem i 

trashë i yndyrshëm, krem pluhur, krem Chantilly, (lloj shllagu), salce beshamel, gjalpë 

bademi.   
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(210) KS/M/ 2016/1269 

(220) 05/10/2016 

(731) Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  VIPSY 

 

(546) 

 
 

 

(511) 29  Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë  chips, flips, snacks (ushqime 

të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  

me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur  

30  Përgatitjet e bëra nga drithërat  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, flips, snacks (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, 

domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të 

tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, përgatitjeve te bëra nga drithërat. Reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1270 

(220) 05/10/2016 

(731) Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

(591) E bardhë, e kuqe, e verdhë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 29  Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë  chips, flips, snacks (ushqime 

të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  

me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur  

30  Përgatitjet e bëra nga drithërat  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, flips, snacks (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, 

domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të 

tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, përgatitjeve te bëra nga drithërat. Reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  
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(210) KS/M/ 2016/1271 

(220) 05/10/2016 

(731) Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

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

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 29  Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë  chips, flips, snacks (ushqime 

të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  

me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur  

30  Përgatitjet e bëra nga drithërat   

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, flips, snacks (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, 

domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të 

tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, përgatitjeve te bëra nga drithërat. Reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1272 

(220) 05/10/2016 

(731) Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

(591) Portokalli, e bardhë, e kuqe , e verdhë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 29  Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë  chips, flips, snacks (ushqime 

të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  

me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur  

30  Përgatitjet e bëra nga drithërat  
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35  Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, flips, snacks (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, 

domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të 

tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, përgatitjeve te bëra nga drithërat. Reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1273 

(220) 05/10/2016 

(731) PRESS GLASS Spólka Akcyjna  

Nowa Wies, ul. Kopalniana 9 PL-42-262 

Poczesna, PL 

(591) E kuqe, e kaltër, hiri 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 19  Materiali ndërtimor jo nga metali; qelqi i dritares për ndërtim, qelqi per ndërtim, 

qelqi izolues per ndërtim, qelqi per dritare me përjashtim të qelqit për dritare të 

automjeteve, dritare nga qelqi me njolla, sera të transportueshme jo prej metali, korniza të 

kopshtarisë jo prej metali, ndërtesat jo prej metali, mbulim (pullaze) jo prej metali, korniza 

të dritares jo prej metali, korniza dere jo prej metali, veshe e jashtme dere jo prej metali, 

panelet e dyerve jo prej metali, portat jo prej metali, ndërtesa të transportueshme jo prej 

metali, mbulesa te kulmit jo prej metali, tra druri për ndërtim, materiale për punimin dhe 

veshjen e rrugëve, dyert jo prej metali, dritare jo prej metali, kornizë jo metalike për 

ndërtim, pranga jo prej metali, mbulesa jo prej metali për ndërtimin, shkallët jo prej metali, 

guri artificial  

21  Leshxhami (tekstil me fije qelqi) të ndryshëm prej atij që përdoret për izolim ose tekstil, 

qelqe të ngjyrosura, qelqi [vazot], qelqi opalin, qelqi për dritaret e automjeteve [produkt 

gjysëm-të gatshme], qelq pjate [lëndë e parë], qelqi i papunuara apo gjysmë të punuar me 

përjashtim të qelqit për ndërtim, qelqi pluhur për dekorim, qelqi emaluar, qelqi që përfshin 

përçuesit e imtë elektrik, kristal [orendi qelqi], lesh xhami të ndryshëm nga ai për  izolim  

40  Trajtimi i materialeve, trajtimi i qelqit, fryerje e qelqit, bluarje qelqi, gërryerje, dritare, 

mbulim i dritareve trajtim me veshje sipërfaqësore, errësime i xhamit, montime me porosi e 

materialeve për të tjerët  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1274 

(220) 06/10/2016 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  NOVARTIS ACCESS 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe veterinare ; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim në mjekësi ose veterinari, ushqim 

për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshët; fllastera, materiale për fashim; materiale për 
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mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar; dezinfektues; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; 

fungicide, herbicide  

10  Aparatura dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedike; materiale për qepje  

35  Shpërndarja e preparateve farmaceutike; dhënien e informacioneve dhe këshillave për 

konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e produkteve farmaceutike që do të blihen  

36  Mbledhja e fondeve për bamirësi  

41  Edukim mjekësor dhe shëndetësor dhe trajnime  

44  Shërbimet mjekësore dhe shëndetësore; dhënia e informacionit në fushën e mjekësisë; 

dhënia e informacionit në lidhje me shërbimet mjekësore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1275 

(220) 06/10/2016 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED  

7-5-5 GINZA, CHUO-KU TOKYO 104-

0061, JP 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(546) 

 

 

 

(511) 3  Sapune dhe detergjente; preparate kozmetike; parfume; temjan; pasta për dhëmbë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1276 

(220) 06/10/2016 

(731) Barilla G. e R. Fratelli - Società per 

Azioni Via Mantova 166 Parma(PR), IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  BARILLA 

 

(546) 

 
 

 

(511) 29  Mish,peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ekstrakte nga mishi; fruta dhe perime te 

konservuara, ngrira, thara dhe ziera; xhelatinë, gjeme, kompote; vezë; qumësht dhe 

produkte qumështi; vaj dhe yndyrë për ushqim; sardina; bujoni; supa; kavijar; fruta, të 

konservuara; perime,të konzervuara; djath; frappe qumështi; fletëza frutash; fruta te ngrira; 

fruta, të konzervuara; fruta te konzervuara ne alkohol; fruta, të ziera; fruta te kristalizuara; 

këpurdha te konzervuara; xhelatin; xhelatinë për ushqim; xhelatinë frutash; preparate për 

supa nga perimet; perime, te konzervuara; perime, te ziera; perime te thara; lente, te 

konzervuara; sallata frutash; sallata nga perimet; margarinë; ajkë e tundur; ajkë ( produkte 

qumështi); patate te ferguara (çips); çipk me kalori te ulët nga patatet; peshk, i konzervuar; 

shpezë të cilat nuk janë të gjalla; preparate për pregaditjën e supave; uzhinë frutash; lëngje 

nga perimet për zierje; lëng nga domatja per zierje; jogurt.  

30  Kafa, çaj; kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioca dhe sago; miell dhe preparate te 

punuara nga drithërat; buk, pjekurina dhe embëlsira; embëlsita te ngrira; sheqer , mjaltë, 

melasë – shirup; tharem buke, pluhur per pjekurina; krip; mustardë; uthull, salca – lyrese, 

melmesa; erëza, melmesë; akull; ushqim ne bazë tërshere; ushqim mielli; nisheste per 

ushqim; anis; fara anisi; melmesa; aroma për kafe; aroma, perpos vajërave eterike; aroma, 
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perpos vajërave eterike, për pije; aroma, perpos vajërave eterike, për torte; tërsherë e 

bluara; tërsherë e qeruar; pllaka me protein te larta nga drithërat ; rrënjë e embël 

(embëlsirë); pije me bazë kakao; pije me bazë kafe; pije me bazë çokolate; pije me bazë 

çaji; soda bikarbon për zierje; biskota; biskota te njëlmëta; petit-beure biskota; embëlsira 

[bombone]; simita; puding; kakao; pije qumështore nga kakao; pije qumështore nga kafeja; 

kafe e pa pjekur; cimet (melmesë); karamele (embëlsirë); melmesë; kreker; kuskus (griz); 

torte; miell gruri; miell; xhelatinë frutash (embëlsira); akull për ushqim; pluhur per 

pjekurina; makarona; majonez; bukë dy here e pjekur- dvopek; buk pa tharem; thermia 

buke; buk vekne; brumëra; pesto (salca); pica; preparate nga drithërat; raviole; krip për 

zierje; salcë nga domatet; salcë soje; lyrese per sallata; sendviça; biber (melmesë); quell 

tershere; griz; miell misri; ushqim i shpejtë me bazë drithërash; ushqim i shpejtë me bazë 

orizi; sherbet (i akullt); shpageta; lëngje te trasha-mishrave ( salcai); peta-te prera fije – 

brumëra; pite nga frutat- kuleç; peta fije per supa; shafran (melmesë); gjumbir (melmesë).  

43  Ofimi i shërbimeve per ushqim dhe pije; akomodimi i përkohëshem; kafiteri; kafiça; 

huazimi i akomodimit te përkohëshëm; kantina; rezervimi i hoteleve; rezervimi i 

akomodimit te perkohëshëm; sigurimi i akomodimit ne hotele; restorane; restorane 

cvetësherbyese; hotele; sherbimet e bareve; sherbimet e akomodimit ne kampe per pushim; 

ketering,  hoteleri, ushqim dhe pije; motele; snek-bare  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1277 

(220) 06/10/2016 

(731) Barilla G. e R. Fratelli - Società per 

Azioni Via Mantova 166 Parma(PR), IT 

(591) e kuqe dhe e bardhë 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

(511) 29  Mish,peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ekstrakte nga mishi; fruta dhe perime te 

konservuara, ngrira, thara dhe ziera; xhelatinë, gjeme, kompote; vezë; qumësht dhe 

produkte qumështi; vaj dhe yndyrë për ushqim; sardina; bujoni; supa; kavijar; fruta, të 

konservuara; perime,të konzervuara; djath; frappe qumështi; fletëza frutash; fruta te ngrira; 

fruta, të konzervuara; fruta te konzervuara ne alkohol; fruta, të ziera; fruta te kristalizuara; 

këpurdha te konzervuara; xhelatin; xhelatinë për ushqim; xhelatinë frutash; preparate për 

supa nga perimet; perime, te konzervuara; perime, te ziera; perime te thara; lente, te 

konzervuara; sallata frutash; sallata nga perimet; margarinë; ajkë e tundur; ajkë ( produkte 

qumështi); patate te ferguara (çips); çipk me kalori te ulët nga patatet; peshk, i konzervuar; 

shpezë të cilat nuk janë të gjalla; preparate për pregaditjën e supave; uzhinë frutash; lëngje 

nga perimet për zierje; lëng nga domatja per zierje; jogurt  

30  Kafa, çaj; kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioca dhe sago; miell dhe preparate te 

punuara nga drithërat; buk, pjekurina dhe embëlsira; embëlsita te ngrira; sheqer , mjaltë, 

melasë – shirup; tharem buke, pluhur per pjekurina; krip; mustardë; uthull, salca – lyrese, 

melmesa; erëza, melmesë; akull; ushqim ne bazë tërshere; ushqim mielli; nisheste per 

ushqim; anis; fara anisi; melmesa; aroma për kafe; aroma, perpos vajërave eterike; aroma, 

perpos vajërave eterike, për pije; aroma, perpos vajërave eterike, për torte; tërsherë e 

bluara; tërsherë e qeruar; pllaka me protein te larta nga drithërat ; rrënjë e embël 
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(embëlsirë); pije me bazë kakao; pije me bazë kafe; pije me bazë çokolate; pije me bazë 

çaji; soda bikarbon për zierje; biskota; biskota te njëlmëta; petit-beure biskota; embëlsira 

[bombone]; simita; puding; kakao; pije qumështore nga kakao; pije qumështore nga kafeja; 

kafe e pa pjekur; cimet (melmesë); karamele (embëlsirë); melmesë; kreker; kuskus (griz); 

torte; miell gruri; miell; xhelatinë frutash (embëlsira); akull për ushqim; pluhur per 

pjekurina; makarona; majonez; bukë dy here e pjekur- dvopek; buk pa tharem; thermia 

buke; buk vekne; brumëra; pesto (salca); pica; preparate nga drithërat; raviole; krip për 

zierje; salcë nga domatet; salcë soje; lyrese per sallata; sendviça; biber (melmesë); quell 

tershere; griz; miell misri; ushqim i shpejtë me bazë drithërash; ushqim i shpejtë me bazë 

orizi; sherbet (i akullt); shpageta; lëngje te trasha-mishrave ( salcai); peta-te prera fije – 

brumëra; pite nga frutat- kuleç; peta fije per supa; shafran (melmesë); gjumbir (melmesë).  

43  Ofimi i shërbimeve per ushqim dhe pije; akomodimi i përkohëshem; kafiteri; kafiça; 

huazimi i akomodimit te përkohëshëm; kantina; rezervimi i hoteleve; rezervimi i 

akomodimit te perkohëshëm; sigurimi i akomodimit ne hotele; restorane; restorane 

cvetësherbyese; hotele; sherbimet e bareve; sherbimet e akomodimit ne kampe per pushim; 

ketering,  hoteleri, ushqim dhe pije; motele; snek-bare  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1278 

(220) 07/10/2016 

(731) Santen Pharmaceutical Co., Ltd 

3-9-19, Shimoshinjo, Higashiyodogawa-ku,  

Osaka 533-8651, JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(540)  Santen 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate oftalmike (të syrit); pika pë sy; preparate farmaceutike, medicinale dhe 

veterinarike; preparate sanitare për përdorim medicinal; ushqim dhe substanca dietale të 

adaptuara për përdorim medicinal dhe veterinari, ushqim për foshnje; shtojca dietale për 

njerëz dhe kafshë; leukoplastë, materiale për fashim; materiale për mbushjen e dhëmbit, 

dyll dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.     

 
 

(210) KS/M/ 2016/1279 

(220) 07/10/2016 

(731) Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 

3-9-19, Shimoshinjo, Higashiyodogawa-ku,  

Osaka 533-8651, JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(546) 

 

 

 

(511) 5  “Preparate oftalmike (të syrit); pika pë sy; preparate farmaceutike, medicinale dhe 

veterinarike; preparate sanitare për përdorim medicinal; ushqim dhe substanca dietale të 

adaptuara për përdorim medicinal dhe veterinari, ushqim për foshnje; shtojca dietale për 

njerëz dhe kafshë; leukoplastë, materiale për fashim; materiale për mbushjen e dhëmbit, 

dyll dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.”     
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(210) KS/M/ 2016/1280 

(220) 07/10/2016 

(300) 87/116.555  26/07/2016  US 

(731) Biogen Hemophilia Inc 250 Binney 

Street, 02142 Cambridge, 

MASSACHUSETTS, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(540)  BIOVERATIV 

 

(546) 

 
 

 

(511) 42  Shërbime të krijimit të ilaçeve farmaceutike.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1281 

(220) 07/10/2016 

(731) Orexigen Therapeutics, Inc. 

3344 North Torrey Pines Court, Suite 200 , 

CA 92037 La Jolla, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(540)  MYSIMBA 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorimin e trajtimit të obezitetit si dhe stimulim për 

humbje peshe  

16  Materiale të shtypura, si broshura, gazeta dhe buletine për temën e menaxhimit të 

peshës si dhe trajtimin e obezitetit.   

44  Ofrimi i informatave mjekësore në fushën e menaxhimit të peshës si dhe trajtimin e 

obezitetit.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1282 

(220) 07/10/2016 

(731) Shoqeria Tregtare  B.B.F COMPANY 

SH.P.K fshatin Gurëz Ferizaj , KS 

(591) E kuqe, e bardh, e zeze, e kaltert, hiri, 

hiri e mbyllur 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(546) 

 

 

 

(511) 32  Pije freskuse joalkoolike dhe te gazuara  
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(210) KS/M/ 2016/1283 

(220) 07/10/2016 

(731) Shoqeria Tregtare  B.B.F COMPANY 

SH.P.K fshatin Gurëz Ferizaj , KS 

(591) E bardhe dhe e zeze 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(546) 

 

 

 

(511) 32  Pije freskuse joalkoolike dhe te gazuara  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1284 

(220) 07/10/2016 

(731) Shoqeria Tregtare  B.B.F COMPANY 

SH.P.K fshatin Gurëz Ferizaj , KS 

(591) E kuqe, e zeze dhe hiri 

 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(546) 

 

 

 

(511) 32  Pije freskuse joalkoolike dhe te gazuara  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1285 

(220) 07/10/2016 

(731) Shoqeria Tregtare  B.B.F COMPANY 

SH.P.K fshatin Gurëz Ferizaj, KS 

(591) E zeze, e bardhe dhe e kuqe 

 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(546) 

 

 

 

(511) 32  Pije freskuse joalkoolike dhe te gazuara  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1286 

(220) 10/10/2016 

(731) MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH 

REFINERIES S.A. 12A, Irodou Atticou Str, 

GR 15124 Maroussi, GR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

(546) 
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Prishtinë  
 

 

 

(511) 1  Produkte kimiketë cilët përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në 

bujqësi, hortikulturë dhe pyllëtari; rrëshira artificiale të pa përpunuara, materje plastike të 

pa përpunuara; plehëra; përzierje për shuarjën e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; 

supstanca kimike për ruajtjën e gjërave ushqimore; materje për rrëxhje; substanca ngjitëse 

të cilat përdorën në industri  

2  Ngjyra, fernez, llaqe; mjete për mbrojtje nga ndryshku dhe kalbëja e drurit; materje për 

ngjyrosje; mjete  korrozive; rrëshira  natyrale të pa përpunuara; metale në formë gjethi dh 

pluhuri për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art  

4  Vaj dhe yndyrë industriale; lubrifikantë; bashdyzime për mbledhjën e pluhurit me anë të 

lagëjes dhe lidhjës; lëndë djegëse (duke përfshirë lëndë djegëse të lëngëshme motorike) dhe 

materiale për ndriqim; qirinjë dhe fitila për ndriqim  

35  Reklamimi; zhvillimim i biznesit; menaxhimi i biznesit; punët e zyres  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1287 

(220) 10/10/2016 

(731) BELUPO lijekovi I kozmetika d.d. 

Danica 5 Koprivnica, HR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  PINOX 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1288 

(220) 10/10/2016 

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, 

Birmingham B24 9HY, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 12  Goma  
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(210) KS/M/ 2016/1289 

(220) 11/10/2016 

(731) Shoqeria Tregtare  B.B.F COMPANY 

SH.P.K fshatin Gurëz Ferizaj, KS 

(591) E kuqe, e bardh, e zeze, e kaltert, hiri, 

hiri e mbyllur 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(546) 

 

 

 

(511) 32  Pije freskuse joalkoolike dhe te gazuara  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1290 

(220) 11/10/2016 

(731) UNISOL DOO Autoput Beograd-

Novi Sad 100b, 11080 Beograd-Zemun, SR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(546) 

 

 

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, ngrira, thara dhe të ziera; xhele, xheme, komposto; vezë, qumësht dhe 

prodhime qumështi; vajra dhe yndyrna ushqimor, supa dhe çorba, ushqime te gatshme  

30  Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues kafeje; oriz; tapioka dhe sago; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melase; maja, 

pluhur për pjekje; krip; mustardë; uthull, salca (si erëza), erëza; akull; puding dhe ëmbëlsira  

31   Prodhime bujqësie, kopshtarie dhe pylli; drithra dhe fara natyrale dhe të papërpunuara; 

fruta dhe perime të freskta; lule dhe bimë natyrale; kafshë të gjalla; ushqim për kafshë; malt  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1291 

(220) 11/10/2016 

(731) Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation 300 Park Avenue  

New York, New York 10022, US 

(591) E kuqe, e bardhë, gri dhe blu 

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

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

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 3  Pastë dhëmbësh dhe lëngë për shpëlarjen e gojës  



Buletini Zyrtar Nr. 54 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

135 

 

 

 
 

(210) KS/M/ 2016/1292 

(220) 11/10/2016 

(731) Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation 300 Park Avenue  

New York, New York 10022, US 

(591) E kuqe, e bardhë, gri, rozë e lehtë dhe 

rozë e errët. 

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

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

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 3  Pastë dhëmbësh dhe lëngë për shpëlarjen e gojës  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1293 

(220) 11/10/2016 

(731) Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation 300 Park Avenue  

New York, New York 10022, US 

(591) E kuqe, e bardhë, blu dhe kafe 

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

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

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 3  Pastë dhëmbësh dhe lëngë për shpëlarjen e gojës  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1294 

(220) 11/10/2016 

(731) 3M Company 3M Center, 2501 

Hudson Road, St. Paul, Minnesota, 55144, 

US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SCOTCH-BRITE 

 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Preparate pastruese ; preparate lustruese; preparate fërkuese dhe gërryese; faculeta 

dhe pëlhura të përfshira në preparatet për pastrim; fletë gërryese dhe jastëk  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1295 

(220) 11/10/2016 

(731) YUMESHOKUNIN CO.,LTD 

4-5, Sakurai 2-chome, Minoo-shi, Osaka 

562-0043, JP 

(546) 
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(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

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

Prishtinë 
 

 

 

(511) 1  Kimikale.   

3  Preparate antistatike për qëllime shtëpiake; preparate për largimin e yndyrave për qëllime 

shtëpiake; preparate për largimin e ndryshkut; substanca (conditioner) për ruajtjen e 

rrobave në lavanderi; preparate zbardhuese për lavanderi; kompozimet për largimin e 

ngjyrave; preparate lustruese; sapun dhe detergjente; pastë dhëmbësh; kozmetikë; 

parfumeri.  

21   Furça elektrike për dhëmbë ; furça të dhëmbëve; këllëfët për furça të dhëmbëve.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1296 

(220) 11/10/2016 

(300)  

(731) YUMESHOKUNIN CO.,LTD 

4-5, Sakurai 2-chome, Minoo-shi, Osaka 

562-0043, JP 

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

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

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 21  Furça elektrike për dhëmbë ; furça të dhëmbëve; këllëfët për furça të dhëmbëve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1300 

(220) 12/10/2016 

(731) Alois Pöschl GmbH & Co. KG 

Dieselstrasse 1, D-84144 Geisenhausen, DE 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

(511) 34  Duhan i paperpunuar dhe i prodhuar; produkte duhani; llulla duhani; duhan 
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cigare; duhan që përtypet; duhan i copëtuar; burnot; shkrepëse; artikuj për përdoruesit e 

duhanit; artikuj për marrësit e  burnotit; puro; cigare dhe cigarilo, llulla duhani; filtra, 

pastrues, rafta, mbajtëse, tabaka, bishta dhe mjete, të gjitha për llulla duhani; kuti me 

lagështi të pandryshueshme për ruajtjen e purove ose cigareve; letër cigaresh; aparate për 

dredhjen e cigareve; tub cigare; aparate per mbushjen e cigareve të zbrazura; fitil për cigare 

dhe çakmakë purosh; bishta me  filter për cigare dhe puro; kuletëza duhani; gurë çakmaku 

dhe gurë ndezës; kuti purosh; sigaresh, llullash, burnoti dhe duhani, poçe dhe kuletëza; 

tavlla(taketuke), dispenzues burnoti përkatësisht burnot bombola me kapacitet për 

dispenzim të majës së burnotit; barëra për t’u tymosur; thika të duhanit; bombola gazi për 

çakmakë purosh dhe cigaresh; çakmakë gjepi jo nga metali i çmuar; kuti për përdoruesit e 

duhanit, mbajtëse purosh, mbajtëse cigaresh, prerës purosh dhe gërshërë purosh, asnjëra e 

përbër prej metali të çmuar, pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1301 

(220) 13/10/2016 

(731) KIDS ACADEMY sh.p.k Lagja Nic, 

rr. Bekim Fehmiu, Çagllavicë,10050 

Gracanicë, KS 

(591) E kuqe E verdhë  E kaltër E gjelbër 

 

 
 

(546) 

 

 

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

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

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1302 

(220) 13/10/2016 

(731) KIDS ACADEMY sh.p.k 

Lagja Nic, rr. Bekim Fehmiu, 

Çagllavicë,10050 Gracanicë, KS 

 
 

(540)  KIDS ACADEMY 

 

(546) 

 
 

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

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

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1303 

(220) 13/10/2016 

(731) EMIT Private Company 

Enterprise for Marketing Ideas & 

Technology 38, Kon.Karamanlis Ave. GR 

54639 Thessaloniki, GR 

(591)  e kuqe e verdhe dhe e bardhe 

(546) 

 



Buletini Zyrtar Nr. 54 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

138 

 

 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

 

 

(511) 29   Mishra; prodhime mishi; peshk, midhje dhe produkte deti; mëlmesa peshku dhe 

midhje; produkte baxhoje dhe zëvendësues të tyre; djath; vezë zogjsh dhe produkte veze; 

vajra dhe yndyrna; fruta, kërpurdha dhe perime të përpunuara (përfshirë arrorët dhe perimet 

bishtajoret); xhelatinra, reçelna, komposto, fruta dhe mëlmesa perimesh; vakte të 

përgatitura, supra dhe zahire, meze të lehta dhe ëmbëlsira.  

30   Ushqim gjysmë i gatshëm që përgatitet lehtë dhe ushqime të konservuara pikante që 

kërcasin; kripëra, erëza, salca dhe mëlmesa gjelle; salca pikante, çatni dhe pasta; produkte 

të pjekura, embëlsira, çokollata dhe deserte; bukë; pasta, kek, torta dhe biskota (ëmbëlsira);  

ëmbëlsira (sheqerka), kallëp me sheqer dhe çamçakëzë; kallëpë me drithëra dhe kallëpë 

produkte energjike; sheqerna, ëmbëlsuesa natyral, veshje dhe mbushje të ëmbëlta, produkte 

blete; shurupra dhe melasa; glazura dhe mbushje të ëmbla; akull, akullore, kosra të ngrirë 

dhe sorbeto; kafe, çajra dhe kakao dhe zëvendësues të tyre; drithra të përpunuar, niseshtera, 

dhe produkte të bërë prej tyre, përgatitje pjekje dhe maja; makarona, nudla dhe shuka buke 

të thara dhe të freskëta; oriz;  miell drithëra, qullra dhe kaçamakë për mëngjes; maja dhe 

agentë për ardhje brumi; brumra, brumra të rrahur, dhe përzierje të tyre.  

31  Kafshë të gjalla, organizma për mbarështim; prodhime bujqësore dhe të akuakulturës, 

produkte kopshtarie dhe pylltarie; alga për konsum nga njeriu dhe kafsha; bimë; fruta, 

arrore, perime dhe barishte të freskëta; malta dhe drithëra të papërpunuara; torfë natyrale ; 

lule;farëra, zhardhokë dhe filiza për mbarështim bimësh: pemë dhe produkte pyjorë; mbetje 

bimësh (lëndë e parë); kërpurdha; ushqime dhe tagji për kafshë; shtroje kashte dhe mbetje 

për kafshë.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1304 

(220) 13/10/2016 

(731) EMIT Private Company 

Enterprise for Marketing Ideas & 

Technology 38, Kon.Karamanlis Ave. GR 

54639 Thessaloniki, GR 

(591) e kuqe; e verdhe dhe kafe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 29  Mishra; prodhime mishi; peshk, midhje dhe produkte deti; mëlmesa peshku dhe 

midhje; produkte baxhoje dhe zëvendësues të tyre; djath; vezë zogjsh dhe produkte veze; 

vajra dhe yndyrna; fruta, kërpurdha dhe perime të përpunuara (përfshirë arrorët dhe perimet 

bishtajoret); xhelatinra, reçelna, komposto, fruta dhe mëlmesa perimesh; vakte të 

përgatitura, supra dhe zahire, meze të lehta dhe ëmbëlsira.  
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30  Ushqim gjysmë i gatshëm që përgatitet lehtë dhe ushqime të konservuara pikante që 

kërcasin; kripëra, erëza, salca dhe mëlmesa gjelle; salca pikante, çatni dhe pasta; produkte 

të pjekura, embëlsira, çokollata dhe deserte; bukë; pasta, kek, torta dhe biskota (ëmbëlsira);  

ëmbëlsira (sheqerka), kallëp me sheqer dhe çamçakëzë; kallëpë me drithëra dhe kallëpë 

produkte energjike; sheqerna, ëmbëlsuesa natyral, veshje dhe mbushje të ëmbëlta, produkte 

blete; shurupra dhe melasa; glazura dhe mbushje të ëmbla; akull, akullore, kosra të ngrirë 

dhe sorbeto; kafe, çajra dhe kakao dhe zëvendësues të tyre; drithra të përpunuar, niseshtera, 

dhe produkte të bërë prej tyre, përgatitje pjekje dhe maja; makarona, nudla dhe shuka buke 

të thara dhe të freskëta; oriz;  miell drithëra, qullra dhe kaçamakë për mëngjes; maja dhe 

agentë për ardhje brumi; brumra, brumra të rrahur, dhe përzierje të tyre  

31  Kafshë të gjalla, organizma për mbarështim; prodhime bujqësore dhe të akuakulturës, 

produkte kopshtarie dhe pylltarie; alga për konsum nga njeriu dhe kafsha; bimë; fruta, 

arrore, perime dhe barishte të freskëta; malta dhe drithëra të papërpunuara; torfë natyrale ; 

lule;farëra, zhardhokë dhe filiza për mbarështim bimësh: pemë dhe produkte pyjorë; mbetje 

bimësh (lëndë e parë); kërpurdha; ushqime dhe tagji për kafshë; shtroje kashte dhe mbetje 

për kafshë.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1305 

(220) 13/10/2016 

(300)  

(731) EMIT Private Company 

Enterprise for Marketing Ideas & 

Technology 

38, Kon.Karamanlis Ave. GR 54639 

Thessaloniki  

, GR 

(526)  

(591) e kuqe; e verdhe dhe kafe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C 

Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë, 
 

(540)  PaMelliNa duo 

 

(546) 

 

 

 

(511) 29  Mishra; prodhime mishi; peshk, midhje dhe produkte deti; mëlmesa peshku dhe 

midhje; produkte baxhoje dhe zëvendësues të tyre; djath; vezë zogjsh dhe produkte veze; 

vajra dhe yndyrna; fruta, kërpurdha dhe perime të përpunuara (përfshirë arrorët dhe perimet 

bishtajoret); xhelatinra, reçelna, komposto, fruta dhe mëlmesa perimesh; vakte të 

përgatitura, supra dhe zahire, meze të lehta dhe ëmbëlsira.  

30   Ushqim gjysmë i gatshëm që përgatitet lehtë dhe ushqime të konservuara pikante që 

kërcasin; kripëra, erëza, salca dhe mëlmesa gjelle; salca pikante, çatni dhe pasta; produkte 

të pjekura, embëlsira, çokollata dhe deserte; bukë; pasta, kek, torta dhe biskota (ëmbëlsira);  

ëmbëlsira (sheqerka), kallëp me sheqer dhe çamçakëzë; kallëpë me drithëra dhe kallëpë 

produkte energjike; sheqerna, ëmbëlsuesa natyral, veshje dhe mbushje të ëmbëlta, produkte 

blete; shurupra dhe melasa; glazura dhe mbushje të ëmbla; akull, akullore, kosra të ngrirë 

dhe sorbeto; kafe, çajra dhe kakao dhe zëvendësues të tyre; drithra të përpunuar, niseshtera, 

dhe produkte të bërë prej tyre, përgatitje pjekje dhe maja; makarona, nudla dhe shuka buke 
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të thara dhe të freskëta; oriz;  miell drithëra, qullra dhe kaçamakë për mëngjes; maja dhe 

agentë për ardhje brumi; brumra, brumra të rrahur, dhe përzierje të tyre.  

31  Kafshë të gjalla, organizma për mbarështim; prodhime bujqësore dhe të akuakulturës, 

produkte kopshtarie dhe pylltarie; alga për konsum nga njeriu dhe kafsha; bimë; fruta, 

arrore, perime dhe barishte të freskëta; malta dhe drithëra të papërpunuara; torfë natyrale ; 

lule;farëra, zhardhokë dhe filiza për mbarështim bimësh: pemë dhe produkte pyjorë; mbetje 

bimësh (lëndë e parë); kërpurdha; ushqime dhe tagji për kafshë; shtroje kashte dhe mbetje 

për kafshë.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1307 

(220) 14/10/2016 

(731) EOS PRODUCTS S.A.R.L. 7 Rue 

Robert Stumper, 2557, Luxembourg, LU 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

(546) 

 

 

 

(511) 3  Produkte Aromaterapeutike për kujdesin e trupit,përkatësisht, losione për trup, gjel 

për dush, kremë për lëkurë të thonjëve, balsam jo medicinal për buzë, sapun, preparate për 

lustrim të lekures, piling për trup dhe shputa te këmbëve  dhe kremë jo medicinale për 

shputa te kembëve; kozmetikë,përkatësisht,  kufizues-korigjues për buzë; kozmetikë, 

përkatësisht, preparate të cilat sherojnë buzët; balzam për buzë; krema për buzë; shkelqyes 

për buzë; komplete shkelqyesish për buzë; lapsa për buzë; preparate për lustrimin e buzëve; 

kpmplete-sete per shminkim të cilët perbehen nga karmini- te kuqet e buzëve  dhe 

shkelqimit për buzë; preparata jo medicinale për kujdesin e buzëve; preparata jo medicinale 

për  mbrojtjën e buzëve; krema për buzë; gjele për pastrim dhe dush  dhe kripa te cilat nuk 

janë për qellime medicinale; sfera për pastrim-larje; krema për pastrim-larje; kristale për 

pastrim-larje; vaska te begatëshme; fjolla-fluska për pastrim-larje; shkuma per pastrim-

larje; fluska shkume per pastrim-larje; gjel për pastrim; gjelatinë për pastrim; faska bimore; 

losione për pastrim;qumësht për pastrim; vaj për pastrim; vaj për pastrim ; vaj për pastrim 

dhe krip për pastrim; vaj për pastrim për qellime kozmetike; rruaza për pastrim;  pluhur për 

vaskë;  krip jo medicinal për pastrim; sapun për pastrim; sapuna te lëngët për pastrim,  të 

ashpër odse ne formë gjeli; shkumues për vaska; shkuma për pastrim; sapun te lengët për 

pastrim; sapun i lën gët për shputa te këmbëve; krip mineral e cila përdoret për pastrim e 

cila nuk është për qellime medicinale; preparate jo medicinale për pastrim-larje; shkumë 

për dush dhe pastrim; gjel për dush dhe pastrim; dezodoranse ne formë spreji për shputa te 

kembëve; pluhur jo medicinal për shputa te kembëe; pilinge pr shputa te kembve; krem jo 

medicinale pr shputa te kmbve; losione jo medicinale për shputa te kmbëve; preparate jo 

medicinale për njomje-zbutje te shputave të këmbëve; gurë tërheqes për përdorim personal; 

kremea për dush; gjel për dush; gjelatinë për dush; losione për fortsimin e thonjëve; 
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preparate për lustrimin e thonjëve; preparate për kujdesin e thonjeve; emajle për thonj; 

shtresë bazë (base coat);  eliminues-pastrues i llakut te thonjeve; shtresa e fundit (top coat); 

preparate për forcimin e thonjëve; llak për thonj; gjele të cilat shfrytezohen  pas rrezitjes; 

qumësht i cili përdoret pas rrezitjes; vaj i cili përdoret pas rrezitjes; astringente (shtrengues) 

preparate për përdorim kozmetik; preparate për zbardhim për përdorim kozmetik; 

kozmetika per kujdesin e bukurisë dhe trupit; krema për pastrim; ujë kolonje, parfume dhe 

kozmetikë; sfera kozmetike; krema kozmetike; krema kozmetike për kujdesin e lëkures;  

lëter kozmetike për thithjën  e yndyres se tepërt  ne fëtyrë (lëtra thithëse);  qumësht 

kozmetik; vaj kozmetik; vaj kozmetik për epiderm-en; jastek kozmetik (tufer); lapsa 

kozmetik; preparate kozmetike për ripërtrierje te lëkures; preparate kozmetike te cilër 

parandalojnë djegëjen nga dielli; preparate kozmetike për kujdesin e trupit; preparate 

kozmetike për qepalla; preparate kozmetike; preparate kozmetike për dobësim; te kuq për 

faqe  kozmetik; sapuna kozmetik; losione kozmetike për rrezitje-diellosje; preparate 

kozmetike per rrezitje; preparate kozmetike për mbrojtje nga dielli; kozmetika; kozmetika 

dhe preparate kozmetike; kozmetikë dhe shmink; kozmetikë, përkatësisht, puder kompakt; 

kozmetikë për vetulla; krema për fytyrë per përdorim  kozmetik; losione për përdorim 

kozmetik; llak për thonj për përdorim kozmetik; lapsa për përdorim kozmetik; facoleta të 

lagura kozmetike; facoleta të lagura kozmetike për një përdorim; facoleta të lagura 

kozmetike për pastrim; losione topikale pë lëkurë dhe trup, krema dhe vajëra për përdorim 

kozmetik; sapun; qumësht, gjele dhe vajëra për rrezitje dhe pas rrezitjes; gjele për rrezitje-   

errësimin e lëkurës;qumësht për mbylljen e tenit te lëkurës; vaj për nxirje-errësimin e 

lëkurë; facoleta te lagura me losione kozmetike; tonik; sperkatës topikal për lëkurë për 

përdorim kozmetik;  gërryese metalike për shputa te këmbëve; asnjëri nga produktet e 

lartëpermendura nuk është për përdorim  për pastrim, kujdes apo zbukurim të  flokut.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1309 

(220) 14/10/2016 

(731) PFIZER INC. 235 East 42nd Street, 

9th Floor, NY 10017 New York, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(540)  UPLYSO 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjes Gaucher.    

 
 

(210) KS/M/ 2016/1310 

(220) 14/10/2016 

(731) PFIZER INC. 

235 East 42nd Street, 9th Floor, NY 10017 

New York, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(540)  ELELYSO 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjes Gaucher.    
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(210) KS/M/ 2016/1311 

(220) 14/10/2016 

(731) Akorn, Inc. 

(a Louisiana corporation) 1925 West Field 

Court, Lake Forest, IL 60045, TC 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 
 

(540)  AKORN 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike si vaksina për parandalimin e tetanusit dhe difterisë; ilaçe 

oftalmike; analgjezikë; anestetikë; preparate për kontrollimin e helmit; si antiodotë për 

kontrollimin e helmit dhe preparate farmaceutike për trajtimin e helmimit përmes ushqimit; 

preparate farmaceutike për trajtimin e djegieve dhe ekspozimin në paisje radiologjike, 

nukleare dhe kemikale; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve reumatologjike, 

produkte farmaceutike dhe preparate si inhalatorë, injektues, sprej për hundë dhe spërkatës; 

lëngje orale; ushqime orale dhe ilaçe si solucione të lëngshme sterile oftalmike; anestetikë 

okular; solucione oftalmike për trajtimin e shtypjes së ngritur intraokulare tek individët me 

hipertension okular apo me glaukomë të anës së dëmtuar; ilaçe indocianine sterile të 

gjelbërt që përdoret për ndihmë të diagnozës kardiake, paisje ndihmëse diagnostike 

hepatike si dhe paisje ndihmëse diagnostike retinale; përbërës hipnotik qetësues anestetik; 

midriatikë; preparate famaceutike për trajtimin e sëmundjeve respiratore; anelgjezikë oral; 

anelgjezikë oral si solucion apo në formë të lëngshme; preparate anelgjezike; anestetikë 

spinal; agjentë anti-barkëqitje; narkotikë sintetikë më përshkrim sipas orarit III; anksiolitik; 

ilaçe anti-sulm; anestetik topikal; preparate farmaceutike për trajtimin e helmimit nga 

arseniku, ari dhe merkuri si dhe helmimeve akute; preparate farmaceutike për trajtimin e 

varësisë opioide; antibakterial si pastrues antibakterial, agjentë farmaceutik për trajtimin e 

sëmundjeve të frymëmarrjes; parandalimi i hiperplasisë endometriale si dhe amenorrhea 

sekondare; formulimet e kortikosteroidëve për lirimin e manifestimeve imflamatore dhe 

pruritike nga dermatozat e kortikosteroidëve përgjegjëse dhe sëmundjeve muskoskeletale; 

agjentë antiviral; anti-infektivë; vitamina; shtojca dietale dhe ushqimore; shtojca 

magneziumi; antacid; preparate farmaceutike për lirimin nga bllokimi i hundëve; shtypjet 

nga sinusi dhe kokëdhimbjet nga sinusi; sprej për hundë; ilaçe për trajtimin e artritis, 

dhimbjeve të kyqeve, dhimbjeve të shpinës; dhimbjeve të këmbëve dhe dhimbjeve të 

muskujve; preparate për pushimin e dhimbjes; preparate për lirimin nga dhimbjet; preparate 

për dhimbjen e kyqeve dhe artritis; ilaçe për zhdukjen e kollitjes dhe pastrimin nga këlbaza; 

pika për kollitje dhe sirupë; preparate për zhdukjen e simptomave të ftohjeve të zakonshme 

dhe gripit; tableta; shtupa, sprej për hundë dhe preparate shkumëzuese për trajtimin e 

ftohjes dhe gripit; tableta, shtupa, sprej për hundë preparate shkumëzuese për parandalimin 

e ftohjes dhe gripit; krema mjekësore për këmbë; losione dhe vajëra; krema dhe losione 

mjekësore për lëkurë; duke përfshirë këtu edhe kremat kundër kruarjes; tretje dhe krema 

mjekesore për kujdesin ndaj lëkurës dhe buzëve; pika për sy; pika lubrifikuese për sy; 

pastrues për kapakë të syrit; përkujdesje për lëkurën rreth kapakëve të syrit; ushqyes për sy; 

pika për thjerrëza të syve; farmaceutikë veterinar; preparate dhe farmaceutikë veterinar; si 

xilazine, ketamine, si dhe agjentë kthyes dhe antagonistë për përdorim në kuaj;  ilaçe për 

lirimin e dhimbjeve në veterinari; anestetikë dhe sedativë oftalmikë veterinar; per larjen e 

syve në veterinari; lubrifikues të syve në veterinari dhe pika për sy.  
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(210) KS/M/ 2016/1312 

(220) 14/10/2016 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

 (591)  zezë, kuqe, vjollce, verdhë, 

portokalli,gjelbërt, zezë, krem(bordo), kafët 

e ndritëshme 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

(511) 30  Biskota të thata të njelëmëta  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1313 

(220) 14/10/2016 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR  , TR 

(591)  zezë, kuqe, vjollce, verdhë, 

portokalli,gjelbërt, zezë, krem(bordo), kafët 

e ndritëshme. 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

(511) 30  Biskota të thata të njelëmëta.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1314 

(220) 17/10/2016 

(731) JOHNSON & JOHNSON (New 

Jersey corporation) One Johnson & Johnson 

Plaza New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ERLEUM 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  
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(210) KS/M/ 2016/1316 

(220) 18/10/2016 

(731) Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë, KS 

(740)  Agon Vuthi Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë - Pejë 
 

(540)  Phenocillin 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike he veterinare; përgatitje sanitare për qëltime mj e kësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1317 

(220) 18/10/2016 

(731) Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë, KS 

(740)  Agon Vuthi Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë - Pejë 
 

(540)  DoloKids Grip 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike he veterinare; përgatitje sanitare për qëltime mj e kësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1318 

(220) 18/10/2016 

(731) Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë, KS 

(740)  Agon Vuthi Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë - Pejë 
 

(540)  TrioCard 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike he veterinare; përgatitje sanitare për qëltime mj e kësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1319 

(220) 18/10/2016 

(731) Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë, KS 

(740)  Agon Vuthi Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë - Pejë 
 

(540)  ValsaCard 

 

(546) 
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(511) 5  Produkte farmaceutike he veterinare; përgatitje sanitare për qëltime mj e kësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1320 

(220) 18/10/2016 

(731) Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë, KS 

(740)  Agon Vuthi Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë - Pejë 
 

(540)  Expergo 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike he veterinare; përgatitje sanitare për qëltime mj e kësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1321 

(220) 18/10/2016 

(731) Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë, KS 

(740)  Agon Vuthi Trepharm , Sllatine e 

Madhe, Magjistralja Prishtne-Peje, Kosove 
 

(540)  DoloHot C 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike he veterinare; përgatitje sanitare për qëltime mj e kësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1322 

(220) 18/10/2016 

(731) BEGHLER L.L.C. Tranzit p.n.  

Terminal,  20000 Prizren, KS 

(591) E gjelbër, e bardhë 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente përdoren për matjen për qëllime shkencore dhe qe 

përdoren në laborator, aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit dhe 

imazheve duke përfshirë aparatet për përpunim e të dhënave, pajisjet e komunikimit, 

softueri dhe hardueri kompjuterik; memorizuesit kompjuterik, rrjetet kompjuterike; 
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mediumet magnetike dhe optike te të dhënave dhe filmat e ekspozuar te kamerave; antenat, 

antenat satelitore, marrësit satelitor, përforcuesit dhe pjesët e tyre; makine automatike qe 

operojnë me monedha për bileta, makine automatike për të holla; pajisje elektronike te 

përdorura në makina dhe pajisje, gjysmë-përçuesit elektronik, qarqet elektronike të 

integruara, çipat elektronik; orëmatësit elektrik, orëmatësit e ujit, orëmatësit e gazit, 

numëruesit dhe matësit e kohës që përdoren për matjen e konsumit në një njësi të kohës; 

veshje mbrojtëse, pajisje për shpëtim dhe mbrojtje; syze, syze dielli, lente dhe kutitë e tyre, 

kutitë, pjesë dhe aksesorët; aparate dhe instrumente për transmetimin, konvertimin dhe 

ruajtjen e  energjisë elektrike duke përfshirë kabllot dhe furnizuesit me energji elektrike të 

përdorura në elektrik dhe elektronik; priza elektrike, priza elektrike (zgavra), kuti elektrike 

kryqëzimi, kyqës elektrik, ndërprerës të qarkut, siguresa elektrike, çakëll ndriçimi, panele 

elektrike kontrolli, panele kontrolli elektronike për menaxhimin e rrymës, pjesët lëvizëse 

dhe funksionale në ashensorë, lidhëset elektrike dhe prizat; laserët, jo për qëllime 

mjekësore; sistemet e kontrollit të ndriçimit; dioda për emetimin e dritës (LED), duke 

përfshirë diodat organike për emetimin e dritës, dioda laserike, në veçanti dioda laserike me 

përformancë të lartë, dioda laserike gjysmëpërçues me performancë të lartë, po ashtu edhe 

për përpunimin e materialit, përbërësve gjysmëpërçues, përçuesve të dritës, optocouplers, 

sensorë optik, mbrojtës të dritës, module diode për emetimin e dritës përkatësisht module të 

ndërtuara nga diodat  për emetimin e dritës, përfshirë diodat organike për emetimin e  

dritës, për qëllime sinjalizimi, për diodat e emetimit te dritës se treguesve teknologjik, duke 

përfshirë treguesit teknologjik organik LED; pjesë për të gjitha mallrat e sipërpërmendur, të 

përfshira në këtë klasë; adapterët për përdorim me pajisje portative elektronike dhe 

ngarkuesit e baterisë, telave dhe kabllove elektrike, kabllot e fibrave optike të përdorura në 

elektrik, elektronik dhe linja telefonike, furnizime të energjisë elektrike, bateritë e 

akumulatorëve elektrike, qeliza diellore, furnizuesit pa ndërprerje me energji elektrike 

(UPS)  për kompjuterë; anodat, katodat; zilet elektrike për dyer, alarme të ndryshme nga 

alarmet e automjeteve; pajisje të sinjalizimit të trafikut; aparate për fikjen e zjarrit; radarët, 

radarët nëndetëse (sonars), pajisje dhe aparate për ofrim dhe zmadhim të vëzhgimit natën, 

domethënë, syze vëzhgimi nate; magnetet, magnetët dekorativ.  

11  Instalimet e ndriçimit, aparate ndriçimi për automjetet, dritat e brendshme dhe të 

jashtme; llambat; pajisjet për ngrohje dhe instalimeve për prodhimin e avullit, stufat 

(aparatet për ngrohje), aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngshme ose të 

gazta, furnela; këmbyesit e ngrohjes që nuk janë pjesë të makinave; mbështjellje si pjesë 

instalimeve për ngrohje apo ftohje; instalimet dhe aparatet për ajër të kondicionuar, 

freskuese (ajër të kondicionuar), ventilatorët, aparatet për ajër të kondicionuar duket 

përfshirë ato për automjete; pajisje për sterilizimin dhe pastrimin e ajrit, instalimet dhe 

pjesët e tyre dhe aksesorët për vendbanimet; frigoriferët, ngrirësit e thellë; ftohësit me 

avullim të ajrit; aparatet , makinat dhe pajisjet që operojnë me elektrike apo me gaz të 

përdorura në gatim dhe zierje, domethënë, tosterët, tosterët e bukës, fërguesit e thellë, 

grillët, furrat, stufat, kaldajat e ujit (kazanët) dhe pjesët e tyre; makina për tharjen e rrobave 

(elektrike, për qëllime shtëpiake), flokë-tharëse elektrike, aparate për tharjen e duarve për 

banja; tubat e vaskës, lavamanët, instalimet e vaskes, rrethoja të dushit, urinalet (instalimet 

sanitare), kazanat e ujit, tualetet, që hapen (portative); lavamanët, lavamanet, çezmat 

(ventilat) për instalimet e ujit dhe gazit, kokat e dushit të dorës, tuba fleksibël duke qenë 

pjesë të instalimeve mbyllëse të dushit; instalimet automatike të ujitjes, tuba uji për 

instalimet sanitare, makina ujitjeje për qëllime bujqësore; aparate dhe instalime për zbutjen 
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e ujit, aparatet dhe makinat për pastrimin e ujit, instalimet e pastrimit të ujit, incineratorët 

(trajtues të mbeturinave), pastruesit e ujit; ngrohësit e shtratit dhe batanije, elektrike, jo për 

qëllime mjekësore; jastëk (mbajtës)  dhe mbështetës elektrike për ngrohje, jo për qëllime 

mjekësore; ngrohës të shputave elektrik; mbështjellës të shputave (këmbëve), të ngrohur 

elektrikisht; shishe me ujë të nxehtë; filtra të akuariumit, aparate për filtrim duke përfshirë 

një pajisje me motor; ngrohës dhe drita të akuariumit; furrat të llojit industrial; instalimet 

tharëse të tipit industrial; instalimet ftohëse të tipit industrial, kullat ftohëse, aparate për 

ftohje të ajrit; pastruesit dhe  sterilizuesit; aparatet ndriçimi dhe objekte ndriçimi sidomos 

duke përdorur diodat që emitojnë dritë (LED); ndriçuesit LED të të gjitha llojeve dhe 

llambat LED të gjitha llojeve, po ashtu edhe për aplikimet që kanë të bëjnë me trafikun, për 

aplikimet që kanë të bëjnë me  automjetet që lëvizin me energji dhe për qëllime dekorimi; 

aparatet e sipërpërmendura për ndriçim ndër të tjera, në veçanti me ballastet (sistemi 

flourescent i ndriçimit) elektronik te intergruar, transformatorëve, aparate për rregullimin 

ose kontrollimin ose ndërfaqe elektronike; modulet LED, përkatësisht moduleve të 

ndërtuara prej LED-ve, po ashtu edhe LEDs organike, me funksione drite për qëllime të 

ndriçimit; pajisje mbajtëse për llambat dhe LED-e, pjesë dhe aksesorë të të gjitha mallrave 

të sipërpërmendur të përfshira në këtë klasë  

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve elektrike te përfshira ne klasën 9 dhe 11; 

reklamimi; marketingu, reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; 

funksionet e zyrës; shërbimet administrative; sondazhet e opinionit; shitje me ankand; 

shpërndarja e materialeve reklamuese (broshura, prospekte, materialet e shtypura, mostra); 

publikimi i teksteve reklamuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line 

në rrjetin kompjuterik; demonstrimi i produkteve; shpërndarja e materialeve reklamuese; 

reklamimi i sipas porosisë me postë;  agjencitë e publicitetit; reklamimi; reklamimi në 

radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; hulumtimi i tregut; publikimi dhe 

botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe imazheve të mediave të regjistruara për qëllime 

komerciale dhe reklamimi; përgatitja, aranzhimi dhe mbajtja e panaireve tregtare, 

shfaqjeve, ekspozitave dhe ngjarjeve tjera për qëllime komerciale dhe reklamimi.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1323 

(220) 18/10/2016 

(731) BEGHLER L.L.C. 

Tranzit p.n.  Terminal,  20000 Prizren, KS 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  ELTEKO 

 

(546) 

 
 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente përdoren për matjen për qëllime shkencore dhe qe 

përdoren në laborator, aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit dhe 

imazheve duke përfshirë aparatet për përpunim e të dhënave, pajisjet e komunikimit, 

softueri dhe hardueri kompjuterik; memorizuesit kompjuterik, rrjetet kompjuterike; 

mediumet magnetike dhe optike te të dhënave dhe filmat e ekspozuar te kamerave; antenat, 

antenat satelitore, marrësit satelitor, përforcuesit dhe pjesët e tyre; makine automatike qe 

operojnë me monedha për bileta, makine automatike për të holla; pajisje elektronike te 

përdorura në makina dhe pajisje, gjysmë-përçuesit elektronik, qarqet elektronike të 

integruara, çipat elektronik; orëmatësit elektrik, orëmatësit e ujit, orëmatësit e gazit, 

numëruesit dhe matësit e kohës që përdoren për matjen e konsumit në një njësi të kohës; 
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veshje mbrojtëse, pajisje për shpëtim dhe mbrojtje; syze, syze dielli, lente dhe kutitë e tyre, 

kutitë, pjesë dhe aksesorët; aparate dhe instrumente për transmetimin, konvertimin dhe 

ruajtjen e  energjisë elektrike duke përfshirë kabllot dhe furnizuesit me energji elektrike të 

përdorura në elektrik dhe elektronik; priza elektrike, priza elektrike (zgavra), kuti elektrike 

kryqëzimi, kyqës elektrik, ndërprerës të qarkut, siguresa elektrike, çakëll ndriçimi, panele 

elektrike kontrolli, panele kontrolli elektronike për menaxhimin e rrymës, pjesët lëvizëse 

dhe funksionale në ashensorë, lidhëset elektrike dhe prizat; laserët, jo për qëllime 

mjekësore; sistemet e kontrollit të ndriçimit; dioda për emetimin e dritës (LED), duke 

përfshirë diodat organike për emetimin e dritës, dioda laserike, në veçanti dioda laserike me 

përformancë të lartë, dioda laserike gjysmëpërçues me performancë të lartë, po ashtu edhe 

për përpunimin e materialit, përbërësve gjysmëpërçues, përçuesve të dritës, optocouplers, 

sensorë optik, mbrojtës të dritës, module diode për emetimin e dritës përkatësisht module të 

ndërtuara nga diodat  për emetimin e dritës, përfshirë diodat organike për emetimin e  

dritës, për qëllime sinjalizimi, për diodat e emetimit te dritës se treguesve teknologjik, duke 

përfshirë treguesit teknologjik organik LED; pjesë për të gjitha mallrat e sipërpërmendur, të 

përfshira në këtë klasë; adapterët për përdorim me pajisje portative elektronike dhe 

ngarkuesit e baterisë, telave dhe kabllove elektrike, kabllot e fibrave optike të përdorura në 

elektrik, elektronik dhe linja telefonike, furnizime të energjisë elektrike, bateritë e 

akumulatorëve elektrike, qeliza diellore, furnizuesit pa ndërprerje me energji elektrike 

(UPS)  për kompjuterë; anodat, katodat; zilet elektrike për dyer, alarme të ndryshme nga 

alarmet e automjeteve; pajisje të sinjalizimit të trafikut; aparate për fikjen e zjarrit; radarët, 

radarët nëndetëse (sonars), pajisje dhe aparate për ofrim dhe zmadhim të vëzhgimit natën, 

domethënë, syze vëzhgimi nate; magnetet, magnetët dekorativ.  

11  Instalimet e ndriçimit, aparate ndriçimi për automjetet, dritat e brendshme dhe të 

jashtme; llambat; pajisjet për ngrohje dhe instalimeve për prodhimin e avullit, stufat 

(aparatet për ngrohje), aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngshme ose të 

gazta, furnela; këmbyesit e ngrohjes që nuk janë pjesë të makinave; mbështjellje si pjesë 

instalimeve për ngrohje apo ftohje; instalimet dhe aparatet për ajër të kondicionuar, 

freskuese (ajër të kondicionuar), ventilatorët, aparatet për ajër të kondicionuar duket 

përfshirë ato për automjete; pajisje për sterilizimin dhe pastrimin e ajrit, instalimet dhe 

pjesët e tyre dhe aksesorët për vendbanimet; frigoriferët, ngrirësit e thellë; ftohësit me 

avullim të ajrit; aparatet , makinat dhe pajisjet që operojnë me elektrike apo me gaz të 

përdorura në gatim dhe zierje, domethënë, tosterët, tosterët e bukës, fërguesit e thellë, 

grillët, furrat, stufat, kaldajat e ujit (kazanët) dhe pjesët e tyre; makina për tharjen e rrobave 

(elektrike, për qëllime shtëpiake), flokë-tharëse elektrike, aparate për tharjen e duarve për 

banja; tubat e vaskës, lavamanët, instalimet e vaskes, rrethoja të dushit, urinalet (instalimet 

sanitare), kazanat e ujit, tualetet, që hapen (portative); lavamanët, lavamanet, çezmat 

(ventilat) për instalimet e ujit dhe gazit, kokat e dushit të dorës, tuba fleksibël duke qenë 

pjesë të instalimeve mbyllëse të dushit; instalimet automatike të ujitjes, tuba uji për 

instalimet sanitare, makina ujitjeje për qëllime bujqësore; aparate dhe instalime për zbutjen 

e ujit, aparatet dhe makinat për pastrimin e ujit, instalimet e pastrimit të ujit, incineratorët 

(trajtues të mbeturinave), pastruesit e ujit; ngrohësit e shtratit dhe batanije, elektrike, jo për 

qëllime mjekësore; jastëk (mbajtës)  dhe mbështetës elektrike për ngrohje, jo për qëllime 

mjekësore; ngrohës të shputave elektrik; mbështjellës të shputave (këmbëve), të ngrohur 

elektrikisht; shishe me ujë të nxehtë; filtra të akuariumit, aparate për filtrim duke përfshirë 

një pajisje me motor; ngrohës dhe drita të akuariumit; furrat të llojit industrial; instalimet 
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tharëse të tipit industrial; instalimet ftohëse të tipit industrial, kullat ftohëse, aparate për 

ftohje të ajrit; pastruesit dhe  sterilizuesit; aparatet ndriçimi dhe objekte ndriçimi sidomos 

duke përdorur diodat që emitojnë dritë (LED); ndriçuesit LED të të gjitha llojeve dhe 

llambat LED të gjitha llojeve, po ashtu edhe për aplikimet që kanë të bëjnë me trafikun, për 

aplikimet që kanë të bëjnë me  automjetet që lëvizin me energji dhe për qëllime dekorimi; 

aparatet e sipërpërmendura për ndriçim ndër të tjera, në veçanti me ballastet (sistemi 

flourescent i ndriçimit) elektronik te intergruar, transformatorëve, aparate për rregullimin 

ose kontrollimin ose ndërfaqe elektronike; modulet LED, përkatësisht moduleve të 

ndërtuara prej LED-ve, po ashtu edhe LEDs organike, me funksione drite për qëllime të 

ndriçimit; pajisje mbajtëse për llambat dhe LED-e, pjesë dhe aksesorë të të gjitha mallrave 

të sipërpërmendur të përfshira në këtë klasë  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve elektrike te përfshira ne klasën 9 dhe 11; 

reklamimi; marketingu, reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; 

funksionet e zyrës; shërbimet administrative; sondazhet e opinionit; shitje me ankand; 

shpërndarja e materialeve reklamuese (broshura, prospekte, materialet e shtypura, mostra); 

publikimi i teksteve reklamuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line 

në rrjetin kompjuterik; demonstrimi i produkteve; shpërndarja e materialeve reklamuese; 

reklamimi i sipas porosisë me postë;  agjencitë e publicitetit; reklamimi; reklamimi në 

radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; hulumtimi i tregut; publikimi dhe 

botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe imazheve të mediave të regjistruara për qëllime 

komerciale dhe reklamimi; përgatitja, aranzhimi dhe mbajtja e panaireve tregtare, 

shfaqjeve, ekspozitave dhe ngjarjeve tjera për qëllime komerciale dhe reklamimi  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1324 

(220) 18/10/2016 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)    KISQALI                                                                                                                                    

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1325 

(220) 18/10/2016 

(731) MEHMET ELSHANI “ON 

RECORDS TEAM” shpk Fehmi 

Agani,Prishtine, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ rr. Salih Çeku 

nr. 19- Prizren 
 

(540)  PRODUCENT Chriss 

 

 
 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente, aparate për regjistrimin, transmetimin e zërit, riprodhimi 

i zërit dhe imazheve; regjistrimin dhe ruajtjen e disqeve dhe kompakt disqeve, DVD-ve dhe 

paisje të tjera për inqizime mediale  

15  Instrumente muzikore  

41  Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  Aktivitetet 
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kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1326 

(220) 18/10/2016 

(731) MEHMET ELSHANI “ON 

RECORDS TEAM” shpk  

Fehmi Agani,Prishtine, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ rr. Salih Çeku 

nr. 19- Prizren 
 

(540)  ZzapnChriss 

 
 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente, aparate për regjistrimin, transmetimin e zërit, riprodhimi 

i zërit dhe imazheve; regjistrimin dhe ruajtjen e disqeve dhe kompakt disqeve, DVD-ve dhe 

paisje të tjera për inqizime mediale.  

15  Instrumente muzikore  

41  Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  Aktivitetet 

kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1327 

(220) 18/10/2016 

(731) MEHMET ELSHANI “ON 

RECORDS TEAM” shpk Fehmi 

Agani,Prishtine, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ rr. Salih Çeku 

nr. 19- Prizren 
 

(540)  PRODUCENT Zzap 

 

 

(546) 

 
 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente, aparate për regjistrimin, transmetimin e zërit, riprodhimi 

i zërit dhe imazheve; regjistrimin dhe ruajtjen e disqeve dhe kompakt disqeve, DVD-ve dhe 

paisje të tjera për inqizime mediale  

15  Instrumente muzikore  

41  Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  Aktivitetet 

kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1328 

(220) 18/10/2016 

(731) MEHMET ELSHANI “ON 

RECORDS TEAM” shpk Fehmi 

Agani,Prishtine, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ rr. Salih Çeku 

nr. 19- Prizren 
 

(540)  Zzap&Chriss 

 

(546) 

 
 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente, aparate për regjistrimin, transmetimin e zërit, riprodhimi 

i zërit dhe imazheve; regjistrimin dhe ruajtjen e disqeve dhe kompakt disqeve, DVD-ve dhe 

paisje të tjera për inqizime mediale  

15  Instrumente muzikore  



Buletini Zyrtar Nr. 54 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

151 

 

 

41  Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  Aktivitetet 

kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1329 

(220) 18/10/2016 

(731) RESHAT KAMBERAJ 

“TOBACCO” SHPK JUSUF GËRVALLA 

P.N,Prizren, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ SALIH ÇEKU 

NR 19  PRIZREN 
 

(540)  MARL CIGARETTES 

 

(546) 

 
 

 

(511) 34  Duhani dhe Artikuj te ndryshme të duhanit PHILIP MORRIS   

39  Transport;  paketimin dhe ruajtjen e mallrave; marrëveshje  të udhëtimit  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1330 

(220) 19/10/2016 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino, 

California 95014, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(540)  AIRPODS 

 

(546) 

 
 

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefiona të mënçur (smartfon); pajisje 

komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, 

video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale 

që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; 

pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në 

internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të 

dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund të 

vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer 

kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e 

pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pajisjeve 

periferike kompjuterike, kutive për instalim (setap boks), televizioneve, dhe audio e video 

pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe permbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje 

periferike kompjuterike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për 

përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syzë 

të mënçura, televizionë, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë, si dhe incizues; matës të 

shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e 

distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të 
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shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; 

syze të mënçura; syze 3D; syze; syze të diellit; lenta për syze; xham optik; mallra optike; 

aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona 

mobil, pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; tastatura, maus, 

mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të 

ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital 

audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio 

aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; 

dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për 

konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; sisteme të 

pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente navigimi; pajisje kontrollimi nga distanca 

për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit 

shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të 

argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; 

konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, 

dhe adapterë për përdorim me gjitha mallrat e përmendura më artë; ndërfaqe veprimi për 

kompjuterë, pjesë periferike kompjuterike, telefona mobile, pajisje mobile elektronike 

dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të 

përshtatura për ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe 

litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike dixhitale mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti 

instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për 

cigare elektronike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1331 

(220) 19/10/2016 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino, 

California 95014, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(540)  EARPODS 

 

(546) 

 
 

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefiona të mënçur (smartfon); pajisje 

komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, 

video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale 

që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 
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pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; 

pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në 

internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të 

dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund të 

vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer 

kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e 

pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pajisjeve 

periferike kompjuterike, kutive për instalim (setap boks), televizioneve, dhe audio e video 

pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe permbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje 

periferike kompjuterike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për 

përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syzë 

të mënçura, televizionë, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë, si dhe incizues; matës të 

shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e 

distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të 

shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; 

syze të mënçura; syze 3D; syze; syze të diellit; lenta për syze; xham optik; mallra optike; 

aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona 

mobil, pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; tastatura, maus, 

mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të 

ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital 

audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio 

aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; 

dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për 

konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; sisteme të 

pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente navigimi; pajisje kontrollimi nga distanca 

për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit 

shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të 

argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; 

konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, 

dhe adapterë për përdorim me gjitha mallrat e përmendura më artë; ndërfaqe veprimi për 

kompjuterë, pjesë periferike kompjuterike, telefona mobile, pajisje mobile elektronike 

dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të 

përshtatura për ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe 
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litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike dixhitale mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti 

instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për 

cigare elektronike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1332 

(220) 19/10/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591)  ngjyrë kafe, e verdhë, e kaltër, e zezë, 

e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1333 

(220) 19/10/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin  
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28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1335 

(220) 19/10/2016 

(300)  

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) e kuqe, e verdhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1337 

(220) 19/10/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591)  e gjelbër, e verdhë, e kuqe, e zezë, e 

bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 
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të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1338 

(220) 19/10/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) e kuqe 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes  

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1339 

(220) 19/10/2016 

(731) "DUKAT" d.o.o. Banja Luka 

Ulica Njegoševa br. 97, BA 

(591) Ngjyrë e kuqe, e bardhë, e kaltër 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 3  Produkte pastrimi, lustrimi, gryerje dhe abrazive  

17  Plastikë në formë të nxjerur me presion për përdorim në prodhimtari  

21  Enë dhe kontejnerë amvisërie dhe kuzhine (jo nga metalet e çmueshme ose të veshur 

me metale të çmueshme); krehër dhe sfungjer, aksesuarë pastrimi, veshje pastrimi, fill 

çeliku  
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(210) KS/M/ 2016/1340 

(220) 19/10/2016 

(731) "DUKAT" d.o.o. Banja Luka 

Ulica Njegoševa br. 97, BA 

(591) Ngjyrë e kuqe, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 3  Produkte pastrimi, lustrimi, gryerje dhe abrazive  

17  Plastikë në formë të nxjerur me presion për përdorim në prodhimtari  

21  Enë dhe kontejnerë amvisërie dhe kuzhine (jo nga metalet e çmueshme ose të veshur 

me metale të çmueshme); krehër dhe sfungjer, aksesuarë pastrimi, veshje pastrimi, fill 

çeliku  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1341 

(220) 19/10/2016 

(300)  

(731) Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island 

County Cork, IE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ARVOIK 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1342 

(220) 19/10/2016 

(300)  

(731) Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island 

County Cork, IE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  LEXIBITY 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1343 

(220) 19/10/2016 

(731) Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island 

County Cork, IE 

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

(540)  SYMTUZA 

 

(546) 

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 54 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

158 

 

 

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

Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1344 

(220) 19/10/2016 

(731) Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island 

County Cork, IE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ENSEMBYS 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1345 

(220) 19/10/2016 

(731) Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island 

County Cork, IE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  IZENBI 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1346 

(220) 19/10/2016 

(731) Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island 

County Cork, IE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  REKAMBYS 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1347 

(220) 19/10/2016 

(731) Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island 

County Cork, IE 

(540)  MOZAYIS 

 

(546) 
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(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

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

Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1348 

(220) 19/10/2016 

(731) PTC Therapeutics, Inc. 

(Delaware Corporation) 100 Corporate 

Court South Plainfield, New Jersey 07080, 

US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TRANSLARNA 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve gjenetike.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1349 

(220) 19/10/2016 

(731) PTC Therapeutics, Inc. (Delaware 

Corporation) 100 Corporate Court South 

Plainfield, New Jersey 07080, US 

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

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

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 1  Komponime kimike dhe aditivë për perdorim në hulumtime farmaceutike dhe 

prodhimin e produkteve farmaceutike.  

5  Preparate farmaceutike për trajtimin e semundjeve gjenetike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1350 

(220) 20/10/2016 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(591) E kaltra, e bardha, ngjyrë hiri  

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  

35  Reklama; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës  
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(210) KS/M/ 2016/1351 

(220) 20/10/2016 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(591) E bardha dhe e zeza 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 5  Produkte farmaceutikeProdukte farmaceutike  

35   Reklama; menaxhimi i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1352 

(220) 20/10/2016 

(731) N.P.T  GRUDA Elvira Gruda 

Vitomerica, Rajoni i Pare, Peje, KS 

(591) Bardhë, Zi, Ari 

 
 

(546) 

 

 

 

(511) 4  Nafte dhe vajra industrial; lubrifikante; pluhur per thithje perberje te lengshme dhe 

te forta; karburante ( duke perfshire frymen motor) dhe ndricuesit; qirinj dhe fitila per 

ndricim.  

5   Medikamente medicinal; pergatitjet mjekesore dhe veterinare; pergatitjet sanitare per 

qellime mjekesore; ishqim dieted he substance te pershtatura per perdorim mjekesor ose 

veterinary; ushqim per foshje; shtojca dietike per njerezit dhe kafshet; ilace; material per 

fashim; material per ndalimin e dhembeve, dyll dentar; bar dezinfektues; preparate per 

shkaterimin e paraziteve; kepurdhevrases, herbicid.  

20  Mobilje, pasqyra, korniza per foto; kocka te papunuara pse gjysme te punuara, bri, 

ngjyre fildish, lapat e balenave guaca, predha; argjile e bardhe; qelibar te verdhe.  

30  Kafe, caj, kakao dhe kafe artificial; oriz; tapioke dhe miell palme; miell dhe preparate te 

perbera nga dritherat; buke; brume embelsirash dhe embelsira; krem embelsire I akullt; 

sheqer mjalte; melase (kunderhelm) ; maja; mjekje pluhur; kripe; mustarde; uthull; salca 

(piper); ereza; akull  
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(210) KS/M/ 2016/1355 

(220) 21/10/2016 

(731) Blerim Murtezaj Ntp “Loni Trade”  

Rr Azem Bejta, Skenderaj, KS 

(591) e kuqe, e verdhe, e kafte, dhe e bardhe 
 

(546) 

 

 

 

(511) 30  Kafja,caji,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale;miellidhe produktet e 

drithërave,buka,bërumërat dhe ëmbëlsirat,akulloret;mjalta,melmesa;tharmi,pluhuri për 

pjekje,kripa mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat;erëzat;akulli.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1356 

(220) 21/10/2016 

(731) Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island 

County Cork, IE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  YUPRIZ 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1357 

(220) 21/10/2016 

(731) Henkel AG & Co. KGaA 

Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, KS 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtine 
 

(546) 

 

 

(511) 3  Sapune; parfumeri; vajëra esenciale; kozmetikë; locione për flokë; pastë 

dhëmbësh.  
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(210) KS/M/ 2016/1358 

(220) 21/10/2016 

(731) LABORATORIOS SALVAT, S.A. 

C/ GALL, 30-36 E-08950 ESPLUGUES DE 

LLOBREGAT (BARCELONA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(540)  CETRAXAL 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim medicinal dhe veterinar; preparate sanitare 

për qëllime medicinale; ushqim dietitik dhe substanca të përshtatura për përdorim 

medicinal dhe veterinar, ushqim për foshnjet; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; 

leukoplaste, materiale për fashim; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; 

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1359 

(220) 21/10/2016 

(731) Biljana Milčev Vladimira Popoviča 

22/12, 11000 Beograd, RS 

(591) Kuqe dhe e bardhe 

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

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

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 29  Zhelatina, sardele, buter kikiriki, buter, buter kakao,  gjalpë nga kakao, buter nga 

kokosi, krem buter, të bardhë të vesë, kaviar, peme të konzervuara, fletëza nga patatja 

(rriska), çips nga patatja, lakra të thartuara, kokos, i terur, vaj pangjari për ushqim,  vaj 

kanole për ushqim, xhemra, pemë të ngrira, supë, rrush i terur, tranguj të vegjël, perime të 

konzervuara, perime të ziera, perime të terura, vajra ushqimorë, ajkë [produkt qumështi], 

djath, pemë të ngrira thellë, pemë të kristalizuara, kroketë, karkaleca jo të gjallë, hurma, 

qumështë, gaforre jo të gjallë, fileto peshku, shil djathi (maj djathi), pemë, të ziera, gell 

pemësh, bërsi pemësh, peshk jo i gjallë, gell për ushqim, xhem xhengjefili, soja e 

konzervuar për ushqim, harengë jo e gjallë, gastozë jo të gjallë. vaj misri, vaj palce të 

kallamit për ushqim, vaj susami, midhje jo të gjalla, zhelatin peshku për ushqim, të verdhët 

e vesë, jogurt, kefir [pije nga qumështi], kumis [pije nga qumështi i deves], pije freskuese 

nga quështi në të cilat qumështi mbizotëron, hirra, produkte nga qumështi, gjembaç 

karavidhe i cili nuk është i gjallë, thjerza të konzervuara, margarin, marmelada, guaca, 

guaca jo të gjalla, vaj palme për ushqim, arra të përpunuara, vezë, vezë në formë pluhuri, 

qep e konzervuar, ullinj të konzervuar, vaj ulliri për uashqim, vaj ushqyes nga eshtrat, 

pektin pë destinime kulinare, mustard dhe erëza pikante nga copëzat e vogla të perimeve 

me kos, tranguj të thartë, bizele të konzervuara, pire nga domatja, sallatë nga perimet, 

sallatë nga pemët, sardine jo të gjalla, sallmon jo i gjallë, tuna peshk jo i gjallë, lëng nga 

domatja për zierje, vaj luledielli për ushqim, lëvore të pemëve, alginate destinuar kulinarisë, 
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bajama të bluara, kikiriki të pregatitur, këpurdha të pregatitura, yndyrë kokosi, vaj kokosi, 

pasul i konzervuar, mëlçi, ushqim i pregatitur nga peshku, çips nga pemët, fiston guaca të 

cilat nuk janë të gjalla, pemë të konzervuara në alkohol, karkaleca të cilët nuk janë të gjallë, 

peshk i konzervuar, karkaleca deti të cilët nuk janë të gjallë, tofu, krem i rrahur, shllag, 

miell peshku për ushqim të njerëzve, pemë në konzerva, petulla nga patatja, pesh i kripur, 

perime në konzervë, thekone (flakes) nga patatja, pire molle, sos nga brusnica [kompot], 

tahini (lyerje nga susami), humus (lyerje nga leblebijat), alga të pjekura deti (nori), 

grimcime në bazë të pemëve, kos, kimçi (gjellë nga perimet e fermentuara), qumësht soje 

(zëvendësim për qumësht) milk shejk, ajvar (spec i konzervuar), fara luledielli të 

pregatitura, salca  (mus) peshku, punç joalkoolik nga të verdhtë e vesë, salcë nga perimet, 

vezë peshku (ikrra) të pregatitura, fara të pregatitura, aloe vera për ushqim njerëzor, qepa e 

konzervuar, qumësht proteinik, vaj lane për destinime kulinarie, vaj nga farërat e lanës 

destinuar për kulinari, çips patateje me vlera të ulëta të kalorive, kompot, krem [ajkë e 

thartë], qumësht i fermentuar, pire domateje, pastë nga periemt, pastë nga patligjnai i 

kaltërt, qumësht nga kikiriki për qellime kulinarie.  

30  Produkte ëmbëlsirash për qellime stolisje të pemës së vitit të ri, çajra jomedicinale 

bimore, shtesa për gjellëra, bukë pa tharmë buke, peksimadhe, biskotë, kollaç të thatë 

biskotash, biskota të ëmbla, ëmbëlsira nga peprminti, ëmbëlsira (bombone), vafel produkte, 

rollada të ëmbla, biksota të vogla, kakao, kafe, kafe e papjekur, preparate bimore të cilët 

perdoren si zëvendësim p[r kafenë, ëmbëlsira, cimet [melmesë], kapëri, karamele 

[bombone], preparate nga drithërat, çamçakëza, çaj, çokolada, marzipan, karanfil 

[melemsë], melemsa shtesë, ëmbëlsira, ëmbëlsira nga sheqeri, kornflejksa, kornflajks nga 

misri, kupa misri, preparate për përforcim të shllagut të fituar nga ajka e rrahur, akullore, 

palpeta, kripë kuzhine,  shtesa për denësimin e ushqimve për zierje të kukrrumit,  

ëmbëlzues natyral, me,emsa, ëmbëlsira nga xhenxhifili, cimet, miell, miell nga boba, miell 

misri, ballgur misri, miell melmesash, miell elbi, miell soje, miell gruri, ushqim nga 

miellrat, nisheste per ushqime, fermente për brumëra, krem sheqeri (fundant), ëmbëlsira të 

imta, sheqer, aromë për ëmbëllsira, të cilat nuk janë vajra eterike, pluhur për ëmbëlsira, 

brumëra për ëmbëlsira, xhenxhifil (melmesë), akull natyral apo artificial, akull për freskim, 

glykozë për kulinari, uthull, keçap (sos), pije freskuese nga kakao me qumësht, pije nga 

kafeja me qumësht, pije nga çokolada me qumësht, mjete për ngritjen e brumërave, tharmë, 

ëmbëlsira nga bajamat [pjekurina të ëmbla], makarona, misër i bluar, bluarje misri, misër i 

pjeku, pjekurina misri, bukë, shurup i artë [shurup sheqeri], melasa, mentol për ëmbëlsira, 

mjaltë, elba i qeruar, senf, arra, petë, petë të holla, pite, elb i bluar, sendviçe, pastile 

[bonbone], pluhur paste, peti-ber biskota, bukë e gjatë, speca për melmesa, pica, biber, 

miell patateje, puding, praline, raviolli, rrënjë të ëmbla [ëmbëlsira], orizi, shafran 

[melmesë], sago, salca [shtesë ushqimeve], kripa e celerit, bollgur, sherbet  [i ngrirë], 

sherbet me akull, shpageti, tart [pitja e ëmbël pa koren e sipërme], vanilla [aroma], vanilian 

[zëvendësim i vanilës], petë për supë, pite me mish, bukë e gjatë me mish, zbutësa për mish 

për perdorim në amvisni, akullore dhe akullore nga qumështi, pluhur për akullore, pluhur 

pë akullore dhe akullore qumështi, ëmbëlsira nga bajamja, ëmbëlsira nga kikiriki, aroma të 

cilat nuk janë vajra eterike, aroam për pije, të cilat nuk janë vajra eterike, tërshërë e bluar, 

tërshërë e qeruar (pastruar), ushqim me bazë tërshërën, thekon tërshëre [copëza nga 

tërshëra], miell tërshëre, shkopinj nga rrnja e ëmbël, [ëmbëlsirë], tharm për birrë, pije në 

bazë të kafesë, pije me kakon, pije me bazë çokoladën, zëvendësime për kafe, bombone, 

çipsa [prodhime nga drithërat], ekstrakte malti për ushqime, malt për ushqime për njerëz, 
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propolis [produkt nga bletët], propolis, pelte nga ama [prodhim bletësh], ujë deti për zierje, 

sushi, sos nga domatëja, majonez, kreker, krem angez, xhell pemësh [ëmbëlsirë], musli, 

ëmbëlsirë nga orizi, salcë, sos nga soja, jogurt i mërdhirë [i ngrirë i ëmbëlsirave], ëmbëlsira 

pranverore, tako, tortëza, çaj i ftohtë, pije freskuese nga çaji, dresing për sallatë, trosha 

buke, grimcime halve në bazë të drithërave, grimcime në bazë orizin, kokrra të thata të 

misrit pa lëvore, bollgur misri, pluhur për pjekurina, soda bikarbone për zierje, bikarbona 

soda për zierje, barëra të konzervuara artificiale, [melmesa], vakte të gatshme nga petët, 

glazura për ëmbëlsira, muset nga çokolada, dezerti në formë të museve [ëmbëlsira], dresing 

pemësh [salca], mariandat, sendviçet me djath [çisburgeri], pesto [sos], farëra të lanës për 

ushqim të njerëzve, mashurka nga gruri për ushqim te njerëzit, pllakëza nga drithërat me 

koncentrim të lartë të proteinave, tarta krem për zierje, sos për brumëra, pllakëza nga 

drithërat, sheqer palme, brumëra, lule apo gjethe gjysëm të përpunuara si zëvendësim për 

çaj, brumëra për pjekurina të ëmbla, pierogi (petëza të mbushura), peljmeni (petëza të 

mbushura me mish- mantia), dekorime nga çokolada për ëmbëlsira, sutlijash, pluhur me 

arra, hydhër pluhur [melmesë].    

31  Agrume [pemë nga jugore], alaga të freskëat për ushqim njerëzor apo ushqim të 

kafhsëve, arrore, tërshëra, manaferra, pemë të freskëta, arra kokosi të papërpunuara, 

kallamë sheqeri, carob i papërpunuar, farë të drithërave e papërpunuar, kërpurdha të 

freskëta, gështenja të freskëta, lule çikore të freskëta, biskota për qen, limon i freskët, 

lëvorja e arrës së kokosit, kokos, pogaça e pangjarit të vajit për kafshë, tranguj të freskët, 

perime të freskëta, kungull i freskët, kungulleshka të freskëta, kurora nga lulet natyrale, 

pasul, i freskët, lule natyrale, lule për dekorim të thara, polen (si lëndë e parë), ushqim për 

përforcimin e kafshëve, ushqim kafshjësh, ushqim për kafshë, gruri, pemë të freskëta, fruta 

mali, farëra, farëra për mbjellje, kaladasha mali, fruta arrore, salatë e gjelbërt e freskët, 

thjerëza të freskëta, beërsi të pemëve, lëvore pemësh [bersi pemësh], lahjthi, qepë e freskët, 

ullij të freskët, portokaj të freskët, elb, hitha, peshk i gjallë, hardhi rrushi, kon pishe, biber 

[bime], bimë të thata për dekorim, purrinj të freskët, bizele të freskëta, patate të freskëta, 

rrush të freskët, thekër, susam për ushqim i papërpunuar, bajama [pemë], kikirik i freskët, 

oriz i papërpunuar, aloe vera si bimë, spinaç i freskët, hudra të freskëta.       

 
 

(210) KS/M/ 2016/1361 

(220) 24/10/2016 

(731) HemstedLift – H&S Montageservice 

GmbH Husarenkaserne 2 38108 

Braunschweig, DE 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. “Fehmi Agani” 1/16; 

10000 Prishtinë 
 

(540)  hemstedt lift  

 

(546) 

 
 

 

(511) 7  Makina dhe mjetet e makines; motor dhe makija ( pervjec mjeteve tokesore); 

transportim makine per bashkim te komponenteve ( pervec mjeteve tokesore); orendi 

bujqesore ndryshe dore-operuar; inkubatore per veze; makina automatike shitese. Perfshin 

kryesisht makina, vegla pune, motored he mjetet  

37  Ndertimi I ndertesave; riparime; sherbime te instalimit  
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(210) KS/M/ 2016/1362 

(220) 24/10/2016 

(731) HemstedtLift – H&S Montageservice 

GmbH Husarenkaserne 2 38108 

Braunschweig, DE 

(591) E zeze, kaltert e mbyllet; hiri  

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. “Fehmi Agani” 1/16; 

10000 Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 7  Makina dhe mjetet e makines; motor dhe makija ( pervjec mjeteve tokesore); 

transportim makine per bashkim te komponenteve ( pervec mjeteve tokesore); orendi 

bujqesore ndryshe dore-operuar; inkubatore per veze; makina automatike shitese. Perfshin 

kryesisht makina, vegla pune, motored he mjetet  

37  Ndertimi I ndertesave; riparime; sherbime te instalimit  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1363 

(220) 24/10/2016 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ONDURLI 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1364 

(220) 24/10/2016 

(731) OVS S.p.A.  Via Terraglio, 17  

30174 Venezia Mestre (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  UPIM 

 

(546) 

 
 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurë të kafshëve; lëkur e kafshëve e përpunuar; 

mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme 

kuajsh  

25  Veshje; këpucë; kapela  

35  Promocion i shitjeve; shërbimet për menaxhimin e shitjes; reklamim dhe shërbime të 

promocionit të shitjeve; menaxhim i biznesit të dyqaneve; shërbime të shitjes së veshjeve 

me pakicë; shërbime të shitjes së veshjeve me shumicë; shërbimet e reklamave në lidhje me 

veshje; shërbime të shitjes online të veshjeve  
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(210) KS/M/ 2016/1365 

(220) 25/10/2016 

(731) Asia Pacific Resources International 

Holdings Ltd. Dallas Building, 7 Victoria 

Street, Hamilton HM 11, BM 

(526)  

(591) kaltërt, bardhë dhe gjelbërt 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

(511) 16  Letër, kartuç dhe material për zyre, duke përfshirë letër për shtypje, letër  për 

shkrim dhe për vizatim, letër për makina shkrimi, letër printimi blu, kartuç i bardhë, letër 

për kartolina, facoleta të letrës/letër tualeti, letër tyl (krep) për kopjim, letër për faks, letër 

për letra, shtresa-bazë për tablet, letër pa kopërtina( korica), notesa, bllok për vizatim, 

ushtrimore, shtesa-baza për shkrim, letër  indigo për kopjim; bllok i vogël ngjitës për 

shenime, regjistratorë  letre/mbështjellëse dokumentash(fasciklla), letër ngjitës për 

shenime, zarfa, libra te kontabilitetit, letër me vija, letër xhepi, letër memorandumi, letër 

dhe materiale për mbështjellëje dhe paketim;  facoleta, letër për kopjim ne klasen e  16.  

35  Menaxhment biznesi; administrim biznesi; marketingu direkt, marketingu i 

prodhimeve, sherbimet e shitjës me shumicë të celulozes, letrës, kartuçit dhe produkteve te 

letrës.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1366 

(220) 26/10/2016 

(731) DEVOLLI LOGISTIC SYSTEM  

sh.p.k. Prishtinë Zona Industriale, Fabrika e 

Amortizatorëve, Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  DLS 

 

(546) 

 
 

 

(511) 35  Tregtia me pakicë dhe shumicë e produkteve ushqimore dhe joushqimore., 

shërbime në lidhje me tregtimin e mallit nëpërmjet pajisjeve mobile të telekomunikimit; 

shërbime në lidhje me tregtimin e mallit në mënyrë të drejtpërdrejtë (on-line), nëpërmjet 

rrjeteve ose pajisjeve tjera elektronike duke i shfrytëzuar informacionet elektronike të 

digjitalizuara; menaxhimi me bazat kompjuterike të të dhënave. shërbime marketingu; 

shërbime këshillimi rreth marketingut; shërbime profesionale këshillimi; shërbime 

agjencish të marketingut; hulumtime marketingu dhe biznesi  

39  Transport i materialeve dhe mallrave; depozitim dhe magazinim i tyre; organizim i 

udhëtimeve për mallra e udhëtarë; të gjitha brenda kantiereve, qendrave tregtare dhe 

magazinimeve dhe jashtë tyre  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë shërbime të pijetores, 

kafenesë, kafeterive, mensave, bar-rosticerive, restoranteve, restorantet vetëshërbyese; 
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furnizim me ushqim dhe pije; akomodim i përkohshëm duke përfshirë hotelet, pensionet 

(shtëpi) familjare, kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, motelet; rezervimet për akomodim 

të përkohshëm; akomodimi i kafshëve; dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme, të 

bareve dhe tendave; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, 

gastarinave dhe pajisjeve të barit. organizimi dhe menaxhimi i restoranteve, shërbime të 

furnizimit me ushqime, organizime të pranimeve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1367 

(220) 26/10/2016 

(731) DEVOLLI LOGISTIC SYSTEM  

sh.p.k. Prishtinë Zona Industriale, Fabrika e 

Amortizatorëve, Prishtinë, KS 

(591) e verdhë, gri, e zezë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 35  Tregtia me pakicë dhe shumicë e produkteve ushqimore dhe joushqimore., 

shërbime në lidhje me tregtimin e mallit nëpërmjet pajisjeve mobile të telekomunikimit; 

shërbime në lidhje me tregtimin e mallit në mënyrë të drejtpërdrejtë (on-line), nëpërmjet 

rrjeteve ose pajisjeve tjera elektronike duke i shfrytëzuar informacionet elektronike të 

digjitalizuara; menaxhimi me bazat kompjuterike të të dhënave. shërbime marketingu; 

shërbime këshillimi rreth marketingut; shërbime profesionale këshillimi; shërbime 

agjencish të marketingut; hulumtime marketingu dhe biznesi  

39  Transport i materialeve dhe mallrave; depozitim dhe magazinim i tyre; organizim i 

udhëtimeve për mallra e udhëtarë; të gjitha brenda kantiereve, qendrave tregtare dhe 

magazinimeve dhe jashtë tyre.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë shërbime të pijetores, 

kafenesë, kafeterive, mensave, bar-rosticerive, restoranteve, restorantet vetëshërbyese; 

furnizim me ushqim dhe pije; akomodim i përkohshëm duke përfshirë hotelet, pensionet 

(shtëpi) familjare, kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, motelet; rezervimet për akomodim 

të përkohshëm; akomodimi i kafshëve; dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme, të 

bareve dhe tendave; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, 

gastarinave dhe pajisjeve të barit. organizimi dhe menaxhimi i restoranteve, shërbime të 

furnizimit me ushqime, organizime të pranimeve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1368 

(220) 26/10/2016 

(731) Pozavarovalnica Sava, d.d. 

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana , SI 

(591) - White  (E Bardhë) 

- Pantone Green C (E Gjelbërt) 

- Pantone 447 C (Hiri e mbylltë) 

 

(740)  Ahmet Hasolli Mujo Ulqinaku 5/1, 

(546) 
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Qyteza Pejton, 10000 Prishtine 
 

(511) 36  Mbulesa e sigurimit, risigurimi, mbulesa e sigurimit te jetes, mbulesa e sigurimit 

te pasurise*, mbulesa e sigurimit shendetesor, mbulesa i sigurimit te aksidentit, mbulesa e e 

sigurimit detar, mbulesa e sigurimit nga zjarri, mbulesa e sigurimit broker, konsulence e 

sigurimit , informacion i sigurimit, operacionet aktuariale, sherbimet aktuariale , mbulesa e 

e sigurimit financiar, mbulesa e shpenzimeve te riparimit (Vleresim financiar), mbulesa dhe 

sigurimi i rrezikshmerise, pergatitja e analizes financiare, sherbimet e financimit, 

operacionet financiare, menaxhim financiar, analiza financiare, investimet kapitale, 

konsulenca financiare, informacioni financiar, sherbime kliringu  

42  Testimi I rregulltesise se automjetit (420195) 

* mbulesa e sigurimit te prones - sigurimit te pasurive te patundshme, sigurimi per garazha, 

sigurimi per gjerat ne shtepi, sigurimet e leshura me pronen, sigurime te lidhura me 

posedime personale 

  
 

(210) KS/M/ 2016/1369 

(220) 26/10/2016 

(731) Pozavarovalnica Sava, d.d. 

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana , SI 

(591) - White  (E Bardhë) 

- Pantone Green C (E Gjelbërt) 

- Pantone 447 C (Hiri e mbylltë) 

(740)  Ahmet Hasolli Mujo Ulqinaku 5/1, 

Qyteza Pejton, 10000 Prishtine 
 

(546) 

 

 

 

(511) 36  Mbulesa e sigurimit, risigurimi, mbulesa e sigurimit te jetes, mbulesa e sigurimit 

te pasurise*, mbulesa e sigurimit shendetesor, mbulesa i sigurimit te aksidentit, mbulesa e e 

sigurimit detar, mbulesa e sigurimit nga zjarri, mbulesa e sigurimit broker, konsulence e 

sigurimit , informacion i sigurimit, operacionet aktuariale, sherbimet aktuariale , mbulesa e 

e sigurimit financiar, mbulesa e shpenzimeve te riparimit (Vleresim financiar), mbulesa dhe 

sigurimi i rrezikshmerise, pergatitja e analizes financiare, sherbimet e financimit, 

operacionet financiare, menaxhim financiar, analiza financiare, investimet kapitale, 

konsulenca financiare, informacioni financiar, sherbime kliringu  

42  Testimi I rregulltesise se automjetit (420195) 

* mbulesa e sigurimit te prones - sigurimit te pasurive te patundshme, sigurimi per garazha, 

sigurimi per gjerat ne shtepi, sigurimet e leshura me pronen, sigurime te lidhura me 

posedime personale 

  
 

(210) KS/M/ 2016/1370 

(220) 26/10/2016 

(731) Pozavarovalnica Sava, d.d. 

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana , SI 

(740)  Ahmet Hasolli Mujo Ulqinaku 5/1, 

Qyteza Pejton, 10000 Prishtine 
 

(540)  Illyria Life 

 

(546) 
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(511) 36  Mbulesa e sigurimit, risigurimi, mbulesa e sigurimit te jetes, mbulesa e sigurimit 

te pasurise*, mbulesa e sigurimit shendetesor, mbulesa i sigurimit te aksidentit, mbulesa e e 

sigurimit detar, mbulesa e sigurimit nga zjarri, mbulesa e sigurimit broker, konsulence e 

sigurimit , informacion i sigurimit, operacionet aktuariale, sherbimet aktuariale , mbulesa e 

e sigurimit financiar, mbulesa e shpenzimeve te riparimit (Vleresim financiar), mbulesa dhe 

sigurimi i rrezikshmerise, pergatitja e analizes financiare, sherbimet e financimit, 

operacionet financiare, menaxhim financiar, analiza financiare, investimet kapitale, 

konsulenca financiare, informacioni financiar, sherbime kliringu  

42  Testimi I rregulltesise se automjetit (420195) 

* mbulesa e sigurimit te prones - sigurimit te pasurive te patundshme, sigurimi per garazha, 

sigurimi per gjerat ne shtepi, sigurimet e leshura me pronen, sigurime te lidhura me 

posedime personale 

  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1371 

(220) 26/10/2016 

(731) Pozavarovalnica Sava, d.d. 

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, SI 

(740)  Ahmet Hasolli Mujo Ulqinaku 5/1, 

Qyteza Pejton, 10000 Prishtine 
 

(540)  Illyria  

 

(546) 

 
 

 

(511) 36  Mbulesa e sigurimit, risigurimi, mbulesa e sigurimit te jetes, mbulesa e sigurimit 

te pasurise*, mbulesa e sigurimit shendetesor, mbulesa i sigurimit te aksidentit, mbulesa e e 

sigurimit detar, mbulesa e sigurimit nga zjarri, mbulesa e sigurimit broker, konsulence e 

sigurimit , informacion i sigurimit, operacionet aktuariale, sherbimet aktuariale , mbulesa e 

e sigurimit financiar, mbulesa e shpenzimeve te riparimit (Vleresim financiar), mbulesa dhe 

sigurimi i rrezikshmerise, pergatitja e analizes financiare, sherbimet e financimit, 

operacionet financiare, menaxhim financiar, analiza financiare, investimet kapitale, 

konsulenca financiare, informacioni financiar, sherbime kliringu  

42  Testimi I rregulltesise se automjetit (420195) 

* mbulesa e sigurimit te prones - sigurimit te pasurive te patundshme, sigurimi per garazha, 

sigurimi per gjerat ne shtepi, sigurimet e leshura me pronen, sigurime te lidhura me 

posedime personale 

  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1372 

(220) 27/10/2016 

(300) 694168  23/09/2016  CH 

(731) Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA) FIFA-Strasse 20 8044 

Zürich, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(546) 
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(511) 3   Preparate kozmetike; sapunët; preparate kozmetike për banjë; pudra për trup, 

fytyrë, kozmetikë dhe banjë; parfume; losione para dhe pas rrojes; krem rroje; shampone, 

permiresuesit (balsamet); pastë dhëmbësh; shpërlarësit e gojës; shpërlarësit e dhëmbëve; 

rifreskuesit e gojës (frymëmarjes); kremra zbardhues të dhëmbëve; zbardhues dhëmbësh 

(shirita dhe xhel); tableta pastruese jo mjekësore për proteza; deodorantet dhe 

antiperspirantet per perdorim personal; kremra dore, kremra per këmbë, kremra ushqyes, 

kremra të lëkurës, maska per fytyrë; formula kunder rrudhjes; losione kunder plakjes dhe 

hidratues; vajra për kujdes të lëkurës; xhele për kujdes të lëkurës; preparate për pastrimin e 

lëkurës për fytyrë dhe trup; losione mbrojtëse nga dielli dhe kremra për mbrojtje nga dielli; 

spreje për trup për qëllime kozmetike; shampone per fëmijë; vajra per fëmijë; losione per 

fëmijë; shperlarese per trupin e fëmijëve; pudra per fëmijë; pelhura te impregnuara per 

fëmijë; pelena për fëmijë; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; topa pambuku për 

qëllime kozmetike; ngjyra per fytyre; losione per floke; preparate per makijazh, preparate 

per heqjen e makijazhit; baza të kozmetikës; rimel, maskara; vijezues per sy; puder per 

ngjyrim te fytyres dhe korrektues (kozmetike), puder per fytyre, lapsa kozmetik; transfere 

decorative per qellime kozmetike; preparate per kujdes te buzeve; shkelqyes per buze; 

pomada per buze; buzëkuqë; vijezues per buze; preparatet per pastrim, shkelqim, ferkim 

dhe gerryerje per perdorim shtepiak; deterxhent per larje; deterxhent sintetik per perdorim 

shtepiak; ngjyrat per kepuce dhe dyllerat; agjentet shkelqyes per ruajtje te lekures, dyllerat 

per lekure, krem per lekure, pastat per shkelqim te lekures.  

4   Preparate kozmetike; sapunët; preparate kozmetike për banjë; pudra për trup, fytyrë, 

kozmetikë dhe banjë; parfume; losione para dhe pas rrojes; krem rroje; shampone, 

permiresuesit (balsamet); pastë dhëmbësh; shpërlarësit e gojës; shpërlarësit e dhëmbëve; 

rifreskuesit e gojës (frymëmarjes); kremra zbardhues të dhëmbëve; zbardhues dhëmbësh 

(shirita dhe xhel); tableta pastruese jo mjekësore për proteza; deodorantet dhe 

antiperspirantet per perdorim personal; kremra dore, kremra per këmbë, kremra ushqyes, 

kremra të lëkurës, maska per fytyrë; formula kunder rrudhjes; losione kunder plakjes dhe 

hidratues; vajra për kujdes të lëkurës; xhele për kujdes të lëkurës; preparate për pastrimin e 

lëkurës për fytyrë dhe trup; losione mbrojtëse nga dielli dhe kremra për mbrojtje nga dielli; 

spreje për trup për qëllime kozmetike; shampone per fëmijë; vajra per fëmijë; losione per 

fëmijë; shperlarese per trupin e fëmijëve; pudra per fëmijë; pelhura te impregnuara per 

fëmijë; pelena për fëmijë; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; topa pambuku për 

qëllime kozmetike; ngjyra per fytyre; losione per floke; preparate per makijazh, preparate 

per heqjen e makijazhit; baza të kozmetikës; rimel, maskara; vijezues per sy; puder per 

ngjyrim te fytyres dhe korrektues (kozmetike), puder per fytyre, lapsa kozmetik; transfere 
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decorative per qellime kozmetike; preparate per kujdes te buzeve; shkelqyes per buze; 

pomada per buze; buzëkuqë; vijezues per buze; preparatet per pastrim, shkelqim, ferkim 

dhe gerryerje per perdorim shtepiak; deterxhent per larje; deterxhent sintetik per perdorim 

shtepiak; ngjyrat per kepuce dhe dyllerat; agjentet shkelqyes per ruajtje te lekures, dyllerat 

per lekure, krem per lekure, pastat per shkelqim te lekures.  

9   Syzet, syzet per diell, syzet per not dhe zhytje, kutite dhe kordonet dhe zinxhiret per 

syze dhe syze dielli; dylbite; magnetet dhe magnetet dekorative; kompaset drejtues; bateri 

të automobilave; grupe te instrumenteve elektronike; kapake per termostate dhe radiatore; 

sisteme per mbylljen e deres nga largesia; audio sisteme Hi-Fi dhe komponentet; aparatet 

per regjistrim, transmetim, editim, miksim dhe riprodhim te zerit apo/edhe imazheve; 

radiot; televizioni; ekranet e sheshta; ekranet e lengshme kristaline; ekranet me definim te 

larte dhe plazma; sistemet e kinemave shtepiake; video regjistruesit; CD plejeret, CD 

plejeret portativ; DVD plejeret; MP3 plejeret; aparatet per leximin e muzikes dixhitale; 

kasetofonet, kasetofonet portativ; mini-disk plejeret; radiot portabel; altoparlantet; kufjet 

me vendosje ne koke; kufjet; mikrofonet; kontrollet nga larg, kontrolli i zerit me ane te 

kontrollit nga larg; aparatet e navigimit; asistenti personal dixhital (PDA); kompjuteret; 

kompjuteret tablet;,data procesoret; tastiera kompjuteri; monitoret per kompjuter; modemet; 

cantat per kompjuter; mouse per kompjuter; taste per mouse kompjuteri; perkthyes xhepi 

elktronik; makina diktuese; fletoret elektronike dhe agjendat; skaneret; printeret; makinat 

fotokopjuese; makinat per percimin e faksit; telefonet, aparatet per pergjigje telefonike; 

telefona mobil; smart fonat, video telefonet; mbeshtjellesit (kellefet) per telefona mobil; 

pajisjet per perdorim pa duar te telefonave mobil; degjuest per vesh dhe pajisjet per 

vendosje ne koke per telefona mobil; tastiera per telefona mobil; spango per telefona mobil; 

canta speciale per telefona mobil; telefona mobil me kamera dhe videokamera te integruara; 

makinat kalkuluese; makinat per karta krediti; makinat per shkembim parash; bankomatet; 

video kamerat, kamkorderet; pajisjet fotografike, kamerat (kamerat filmike), projektoret; 

filma te ekspozuar; sllajdet fotografike; blic per aparat fotografik, kamera dhe cantat per 

aksesoret e kamerave dhe spango; baterite; makinat dhe programet per karaoke; disqe per 

video lojera; tastet kontrollues te lojerave qe aktivizohen me ze ose qe operohen me dore 

dhe kontrolluesit e lojerave; softvere te lojerave kompjuterike te para-regjistruara ose te 

shkarkuara; programe kompjuterike dhe databaza; bartesit magnetik, numerik apo analog 

per regjistrim te zerit dhe pamjeve; video disqet, video shirita, shiritat magnetik, disqet 

magnetike, DVD, floppy disqet, disqet optike, disqet kompakt, mini-disqet, CD ROM-et, te 

gjitha te siperpemendurat te jene blank apo te para-regjistruar me muzike, ze apo pamje (te 

cilat mund te jene animuara); hologramet; mikrocipet apo kartat magnetike (te koduara); 

adapteret e memories (pajisje kompjuterike); kartat e memories; skedat e memories (flash) 

(blanko ose te para-regjistruara); kartat mikrocip; kartat e kreditit mikrocip apo magnetike, 

kartat telefonike mikrocip apo magnetike, karta mikrocip apo magnetike per bankomatet 

dhe aparatet per shkembim parash; kartat e parapaguara mikrocip apo magnetike per 

telefona mobil; kartat udhetuese dhe argetuese mikrocip apo magnetike, kartat e debitit dhe 

ceku i garantuar me mikrocip apo magnetik; kartat e kreditit nga plastika jo megnetike; 

alarm sigurie; cilindra te eres për treguar drejtimin e erës; qeliza dhe panele solare per 

gjenerim elektriciteti; instrumente matese; aparatet matese te distances; pajisjet treguese 

dhe per matje te shpejtesise; sensor per presion te gomave, valvula per presion gome; 

publikime elektronike te shkarkueshme; hartat elektronike te shkarkueshme; audio marresit; 

audio amplifikatoret; tubat televiziv; tubat katodik; softvere dhe hardvere kompjuterike, 
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perfshire dhe kutite set top qe mund te konvertojne, furnizojne, pranojne dhe transmetojne 

te dhena audio dhe video; disk drajveret; gjysem perques; gjysem perques te paketuar; 

qarqe te integruara qe permbajne program per procesim te te dhenave audio, video apo 

kompjuterike; baterite e rikarikueshme; procesoret dhe konvertoret e te dhenave audio dhe 

video; kabllo per transmetim te te dhenave;  kaska mbrojtese; byzylyke identifikues me 

kodim magnetik; bileta elektronike, te koduara; biletat ne forme te kartave magnetike; lente 

kontakti, enë për pastrimin dhe ruajtjen e lenteve te kontaktit.  

12   Bicikletat, motocikletat, skuteret motociklik, automobilat, kamionet, maunet, 

karavanet, autobuset, makinat frigoriferike; aeroplanet; anijet; balonet me ajer te ngrohte, 

anijet ajrore; gomat, tuba te brendshem per goma, njesi gome per perdorim ne rregullimin e 

gomave, materiali dhe pajisja per riparimin e gomave dhe tubave te brendshem, arrnat 

ngjitese nga goma per riparim gome dhe tubave te brendshem, valvulat per goma, aparatet 

per fryrje te gomes, pajisjet kunder rreshqitjes per  

goma veturash, posacerisht thumbat dhe zinxhiret per bore; rrotat, disqet e rrotave, shiritat  

per disqe rrotash, mbulesat per kofano, mbulesat e gomave, aliazhet per rrota; aksesoret per 

automobila, ne vecanti mbrojtesit nga dielli, bagazh tavani, bagazh per ski, bagazh per 

bicikleta, mbulesa per karrige dhe jasteke; mbulesa per automjete (pajisje automjetesh);  

mburoja per dritat e perparme; mbulues per dritat e pasme; kulme levizese te makinave; 

spojlere; dritare per kulmet e makinave; mburoja per makina; airbag; timone; sisteme 

alarmi sigurie per makina; jasteke per rripat e sigurise; mbulues per pasqyret anesore; 

Qilima, sixhade, rrogoza (gjithashtu per makina); fshirese pluhuri per automjetet; kuti 

veglash; karroce femijesh, rreth endacak, ulese per foshnje apo femije; motoret per makina 

tokesore. 

 14   Stolite; gjerdane; gurë të çmuar; kristalet dhe guret e cmueshem; oret; oret e dores; 

rrypat per ore; oret; oret e murit; kronografe; kronometra; kellef per ore, pendulume; 

medaljonet, varese; broshet; byzylyket, byzylyket nga lekura; karfica (stoli); karfica (stoli) 

gjate shkembimeve te ekipeve dhe lojtareve; mbajteset dhe karficat per kollare; mansheta; 

medale; medale komemorative  nga metali i cmuar; medalione, pllaka komemorative, trofe, 

statuja dhe skulptura; karfica decorative per  

kapele, te gjitha nga metali i cmuar; mbajtese celesash dekorative; monedha; medale dhe 

shenja per veshje nga metali i cmuesheml; mbajtese celesash decorative; medalione jo nga 

metali i cmuar; koleksionuesit e shenjave te stampuara metalike per kapele (pogs), te gjitha 

te bera nga metali i cmuar. 

 16   Kapeset e parave per mbajtjen parave; mbulesat nga letra per tavoline; shamite nga 

letra; canta per blerje nga plastika; canta nga letra; letra ftese; kartolina; mbeshtjelles per 

dhurata; shtesat per tavoline, mbulesat e karrigeve dhe te tavolines nga letra; cantat per 

mbeturina nga letra apo plastika; mbeshtjellesit e ushqimit; filteret per kafe; shiritat (jo nga 

tekstili); peshqiret nga letra; peshqiret e njome nga letra; leter higjienike; leter per heqjen e 

toaletit nga letra; shamia te vendosura ne kuti; shami nga letra; furnizime per zyre dhe 

shkolle (pervec pasjisjeve); makinat e shkrimit; leter per makine shkrimi, kopjimi dhe 

shkrimi (artikuj per zyre); zarf; njesi te shenjuara nga letra; blloqe letrash; notebooks; nejsi 

shkrimi; lidhesa; kuti arkivuese; mbajtese dokumentash (ne forme menge); kellef librash; 

shenjues librash; litografi, piktura (ne kornize ose jo); njesi ngjyresose, libra per ngjyra; 

libra vizatimi dhe per aktivitete; leter luminoze; leter adezive per shenime; leter per krepe; 

leter per shami; letër per transferimin e nxehtësisë; leter sensitive ndaj nxehtesise, kapese; 

shenjues nga letra; varese e letrës; instrumente shkrimi; lapsa te thjeshte; stilolapsa; lapsa 
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me ngjyre; set lapsash; sets stilolapsash; lapsa poroz; lapsa me ngjyra; markeret me shtrirje 

te gjere; boje, njesi boje, vula gome; kuti per ngjyra; lapsa me ngjyra dhe per ngjyrosje; 

shkumes; dekorime per lapsa dhe stilolapsa (artikuj per zyra); blloqet printuese; magazinat; 

gazetat; librat dhe revistat, posacerisht ato qe kane te bejne me atletet apo ngjarje sportive; 

materialet e printuar per mesimdhenie; skedat (per marrje rezultati); programet per evente; 

albumet per evente; albumet fotografike; librat autografie; librat per adresa; ditaret; 

organizuesit personal; hartat; biletat hyrese; bileta ajrore dhe bileta kaluese; ceku; tabelat 

me orare te printuara; broshurat dhe pamfletat; stripat komik; kartat tregtare te 

kolektueshme; kartat per shkembime sportive; fotografite ngjitese; ngjitesit; albumet 

ngjites; kalendaret; posteret; fotografite; kartolinat; pulla postare të huaja; pulla postuese 

per qellime kolektimi; pulla postare per kolektoret; pulla komemorative; shenjat dhe panot 

reklamuese dhe materialet nga letra apo kartoni; dekalet; rekuizitat per zyre (pervec 

mobiljeve); lengjet korrektuese; fshiresit nga goma; mprehese per lapsa; mbajtese per mjete  

shkrimi; mbajteset e letres; maje per vizatim; roleret; shirit ngjites per zyre, dispenseret per 

shirit ngjites; kapeset; shabllone; mbajtese dokumentash; tabela montuese; mbajteset per 

shenime; fundore per libra; telefona, bankomat (ATM), udhetim dhe argetim, cek i 

garantuar dhe karta debiti te bera nga letra apo kartoni, karta kredit (jo te koduara) nga letra  

dhe kartoni; leter shenim per valixhe; kellef per pasaporta 

 18   Lekura dhe imitimet e lekures; kordona lekure; cadra; parasolet; canta sportive (te 

ndryshme nga ato te pershtatura per produktet per te cilat jane dizajnuar); canta sportive me 

rrota; canta per kohe te lire; thase per fjetje; canta udhetimi; canta shpine; çanta ngarkesë; 

canta shkolle; canta mesi; canta dore; canta lekure; canta ne forme topi nga lekura; canta 

plazhi; canta rrobash per udhetim; valixhet; Shirita për valixhet; çanta udhetimi; valixhe 

nga lekura; canta per dokumente; canta makijazhi (bosh); canta tualeti; çanta per çelesa nga 

lekura; çanta per karta biznesi; çanta per dokumente personale; mbajtese per kafshe 

shtepiake, qafore per kafshe shtepiake; zinxhir per kafshe.  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës (jo elektrike); komplete portative per gatim 

për përdorim të jashtëm; shishe xhami (ene); lugë per përzierje (enë kuzhine); shtrydhese 

frutash (jo elektrike) per perdorim shtepiak; dërrasat për prerje per kuzhine; tabaka për 

qëllime shtëpiake; kova per akull; miksera; perzierse per koktele; ene per sheqer; 

mashtrapa, kriklla, kupa dhe gota, damixhane; pjata dhe enë, njesi per vendosjen e gotave, 

pjateza per filxhane, gota; enë per çaj; doreza izoluese per furre; dorashka shtëpiake; hapese 

tapash; hapese shishesh; shishe per pije; shishe vakum; ftohes jo elektrik per ushqim dhe 

pije; kuti per leter higjienike te fiksuara (jo metalike); furca dhe krehera per floke; brushat e 

dhëmbëve; pe për të pastruar dhëmbët; paisje per pastrimin e dhembeve me pe stimulatore 

interdental; statuja, skulptura, figurina, ornamented he trofe nga tera kota ose qelqi; shishe 

dekorative per qellime kozmetike; varese rrobash për tharje; shporta per mbeturina nga 

letra; kasat per ruajtjen e parave (jo metalike); pjata suvenire per tavoline; ene per ushqimin 

e kafsheve shtepiake; kafaze për kafshët shtepiake; pllaka përkujtimore (jo metalike).   

25   Rroba; këpucë; kapelë; bluzat; veshje e punuara me dore; puloveret, bluzat, veshjet e 

siperme; T-shirts; jeleke; kanatiere; fustanet; fundet; te brendshme; rrobat e notit, bikini; 

rroba noti dy pjeseshe; rrobat e banjës; pantallona të shkurtra; pantallona; triko; veshje per 

koke; kapelet; kapuce; shalle; shami per koke; breze për veshje; shalle; strehe kaskete; 

kapele me strehë; tuta; xhup; xhaketa; xhaketa sportive; xhaketa per stadiume; xhaketë 

sportive; veshje kundër shiut; mantelet; uniformat; kravata; rripa dekorativ per dore; shirita 

dekorativ per koke; doreza; përparëse; përparëse gjoksi (jo nga letra); pizhama; rroba per 
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loje per foshnje dhe te vegjel; thase per gjume per bebe (rroba); çorape dhe te brendshme; 

aski; rripa; shtrenguese; sandale, sandale me rripa shtrengues; këpucë atletike, domethënë 

këpucë për aktivitete sportive ne natyrë, këpucë per ngjitje, kepuce basketbolli, kepuce 

vrapimi – trajnimi, këpucë çiklizmi, kepuce sportive per aktivitete sportive brenda, kepuce 

per vrapim dhe per terene sportive e jasht tyre, shoshone, kepuce per futboll (per brenda 

dhe jashte), kepuce per futboll, këpucë kanavacë, këpucë tenisi, këpucë per sporte urbane, 

këpucë per lundrim, këpucë aerobie; veshje sportive, domethene bluza te siperme, kostume 

vrapimi, veshje sportive te thurura, 

pantallona sportive (tuta), bluza pa menge, duksa, tuta, bluza te stilit per futboll, bluza te  

stilit per ragbi, çorape, rroba per not, corape dhe ngrohes te kembeve, tuta,  të brendshme 

funksionale, kanatiere, sytjena, geta, rripa dekorues per duar, shirita dekorues per koke, 

doreza, kostume per borë, xhaketa per borë, pantallona per bore 

 28  Lojera dhe lodra; topa sportiv; lojra me tabele; tavolina per futboll ne tavoline; kukulla 

dhe kafshe te mbushura; vetura lodra; fjalekryqe;  

balona; lodra qe fryhen; letra per loje; konfeti; artikuj per gjimnastike dhe sport, pajisje te 

aplikueshme ne gjimnastike; pajisje futbolli, ne vecanti, topa futbolli, doreza, mbrojtese  

gjuri, mbrojtese berryli dhe mbrojtese krahu, mbrojtese te kercirit dhe porta futbolli; mure  

per porta futbolli; canta sportive dhe kontejnere te pershtatur per bartjen e artikujve sportiv; 

kapele loder (lodra); lojera elektronike qe mbahen ne dore te adaptuara vetem per perdorim 

me marresit e televizionit; video lojera; makina per video lojera, konsola per lojera; aparate 

per lojera elektronike per perdorim me dore  me ekrane likuide; lojera elektronike per 

perdorim me dore te ndryshme prej atyre qe jane te adaptuara vetem per perdorim me 

marresit e televizionit; kontrollues per lojera; timone per video lojera dhe shtrja per kercim 

per video lojera;  duar nga sfungjeri (lodra); robote loder per argetim; lojera arcade; modele 

replica te aeroplaneve; lodra per kafshet shtepiake; karta gervishtese; fluturake; patina 

rrotulluese; skutere (lodra); skejtborde.   

32   Pijet e buta; koncentratet, sirupet dhe pluhuri per berjen e pijeve te buta; uji mineral 

dhe i gazuar; pijet tjera jo-alkolike; pijet energjike, pijet izotonike, pijet hipertonike, pijet 

hipotonike; pijet dhe lengjet e frutave dhe perimeve; pije dietike; pije per sportiste; pije te 

frutave te ngrira, pije jo te ngrira dhe te aromatizuara jo te karbonizuara, jo alkoolike; pijet 

e pasuruara me vitamina shtese jo per qellime mjekesore; birrat; alet; birra jo-alkolike.   

36   Sigurim; shërbimet financiare; shërbimet monetare; shërbimet e pasurive të 

patundshme; Leshimi dhe manaxhimi i kartave te kreditit dhe ceceve te udhetimit; 

shërbimet bankare; shërbimet per kreditim dhe investim; mbeshtetje financiare te ngjarjeve 

sportive; hulumtimi i sponsorizimit financiar ne lidhje me kompeticionet ne futboll; 

konsulence për pasurite e patundshme; shërbimet për menaxhimin e pasurive të 

patundshme; sigurimin e informative online qe kane te bejne me sherbimet financiare, 

bankare, sigurim dhe investim; shërbimet bankare në internet; shërbimet e pagesave të 

ofruara nëpërmjet aparateve dhe pajisjeve te telekomunikacionit vajrles; kartë krediti, debit 

kartele dhe sherbimet e kontrollimit  

elektronik te transaksioneve te procesuara; shërbimet bankare me pakicë, përkatësisht për 

shërbimet që lidhen me kreditim dhe lizing, hipotekë në shtëpi, kapital në shtëpi, kredi 

personale dhe të arsimit si dhe linjat e kreditit, kreditë e korporatave dhe komerciale dhe 

sherbimet e faktoringut, kreditim të pasurive të patundshme, financimi per pajisjet dhe 

lizing,  hipoteka dhe kredi servisim dhe sindikata, financimi i automobilave dhe lizing, 

produktet derivative te normes se interesit, sherbimet e shkembimit me valute vendase dhe 
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te huaj, depozite biznesi, mbikqyrje e sigurte e biznesit, letra te kredisë dhe dokumente të 

kredisë, sherbimet e provizionit dhe tregtare, menaxhim i aseteve, valuta te veshtira, fatura, 

dhe instrumente sigurie 

38   Sherbimet e telekomunikacionit; komunikim me ane te telefoneve dhe telefoneve 

mobil; sherbime te komunikimit elektronik me telefone; komunikim me ane te radios; 

komunikim me faks; njoftime me radio; komunikim me telekonference; transmetimi 

televiziv; transmetimi me radio; sherbimet e agjensive te lajmeve dhe shtypit; dhënien me 

qira te seteve te telefonit, faksit dhe pajisjeve të tjera të komunikimit; transmetimi i veb 

faqes komerciale ne internet ose ne pajisje te komunikimit elektronik vajrles; sherbimet e 

programimit dhe transmetimit radio dhe televizon te siguruara permes satelitit, kabllos ose 

rrjeteve vajrles; mesazhe elektronike; sigurimi i qasjes ne blogje, chatroom, tabela 

lajmerimi ose sherbime shqyrtimi; sigurimin e chat room online dhe tabelave te lajmerimit 

per transmetimin e mesazheve, komenteve dhe permbajtjen e multimediave ne mesin e 

perdoruesve te rrjeteve sociale; sigurimin e akcesit ne veb faqe qe permbajne harta, 

informata ne lidhje me drejtimet e vozitjes dhe lokacionet e bizneseve; bartje te mesazheve 

dhe imazheve permes kompjuterit; sherbime per sigurimin e aksesit ne shtepi dhe zyre per 

blerje dhe porositje permes kompjuterit, rrjet kompjuterik global dhe/ose teknologji 

interaktive komunikimi; telekomunikim i informative (perfshire veb faqet), programe 

kompjuterike dhe te dhena te tjera; sherbimet e postes elektronike; sigurimin e informatave 

online nga baza e te dhenave te kompjuterit ose nga interneti, qe ka te beje me sport ose 

ngjarje sportive; sigurimin e lidhjeve te telekomunikimit me internet dhe databaza; 

sigurimin e qasjes ne veb faqe muzikore digjitale ne internet ose ne pajisje komunikimi 

elektronike vajrles; transmetimi i programeve radio dhe televizive qe kane te bejne me 

sport dhe ngjarje sportive; sigurimi i lidhjeve ne instalimet kompjuterike (sherbime 

telekomunikimi); sigurimi i qasjes ne kompjuter qendrore dhe ne bazen e te dhenave te 

kompjuterit (sherbimet IT);sigurimi i qasjes ne internet permes rrjetit global kompjuterik 

ose permes pajisjeve elektronike te komunikimit vajrles (sherbimi IT per transmetimin e 

video dhe audio materialeve nga interneti); sherbimet e transmetimit audio dhe televiziv; 

sigurimi i qasjes ne makinat kerkuese ne internet.  

39   Shërbimet e agjencive te udhëtimit, përkatësisht, marrëveshje të udhëtimit dhe 

rezervime; sherbime rezervimi per bileta udhetimi dhe informata udhetimi dhe sherbime 

per shitjen e biletave te udhetimit; sherbime te transportit me aeroplan, tren, anije, autobuse 

dhe kombibuse; sherbime te transportit ajror duke perfshire programme te shpeshta bonusi 

per fluturime; sherbimet per turne me varke; sherbime operuese per turne; sherbimet e 

dhenies me qera te automjeteve; dhenia me qera te parkingjeve; sherbimet e taksive; 

shërbimet e transportit të mallrave; transportimi i mallrave me automjete, kamion, 

hekurudha, anije dhe aeroplan; paketimi i mallrave; transporti dhe shperndarja e mallrave, 

ne vecanti i dokumenteve, paketave, pakove dhe letrave; sherbimet shperndarese postare, 

nderlidhese dhe derguese, në veçanti, shpërndarjen e gazetave, revistave dhe librave; 

Shërbimet e deponimit; shpërndarjes së ujit, ngrohjes, gazit, naftës apo energjisë elektrike; 

shperndarja (transporti) i filmave dhe incizimeve te zerit dhe imazheve; shperndarja 

(transporti) i biletave; sherbimet e navigimit GPS; shperndarje (transport), furnizim dhe 

deponim te naftes, vajit, karburantit, gazit, lubrifikanteve, tretesve, parafines, dyllit dhe 

bitumenit; transmetim, shperndarje te elektricitetit; transport te naftes ose gazit permes 

tubave; transportimi dhe deponimi i mbeturinave; shërbime profesionale konsulence në 

lidhje me shpërndarjen e energjisë dhe energjisë elektrike.    
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40  Perpunimi i filmave kinematografik; zgjerim i fotografive, shtypjen e fotografive, 

dhenie me qera e makinave dhe instrumenteve per zhvillimin, shtypjen, zgjerimin ose 

perfundimin e fotografive; sherbime te shtypjes; sherbimet e deponimit te mbeturinave 

(trajtimi); sherbimet e menaxhimit te mbeturinave (reciklimi); sherbime te rrobaqepesit 

(rroba); rafinimi i naftës; sherbime te rafinimit; sherbime per trajtimin e vajit dhe 

lubrifikanteve te perdorur; gjenerim i gazit dhe elektricitetit; perpunimi i naftes dhe gazit; 

perpunimi i gazit natyral; perpunimi i karburanteve; perpunimi dhe rafinimi i substancave 

organike; prodhimi i energjise; prodhimin me porosi të llojeve të ndryshme të lëngjeve të 

frenave, lëngjet kunder ngrirjes, vajrave motorike, yndyrnave, parafines dhe nënprodukte të 

tyre dhe derivatet e ndryshme të naftës për të tjerët; shërbime profesionale konsulence në 

lidhje me gjenerimin e energjisë dhe energjisë elektrike.   

41   Edukimi; trajnimi; sigurimi i kurseve trajnuese; argetimi; sherbimet argetuese te 

ofruara në ose në lidhje me ngjarjet sportive; sherbimet argetuese ne forme te pamjeve 

publike te ngjarjeve sportive; ofrimi i aktiviteteve sportive dhe kulturore; organizimi i 

ngjarjeve dhe aktiviteteve sportive dhe kulturore; organizimi i llotarise dhe 

kompeticioneve; organizimi i ngjarjeve dhe kompeticioneve sportive ne fushen e futbollit; 

ofrimi i lehtesive sportive; sherbimet e parqeve argetuese; sherbime te klubeve per shendet 

dhe ushtrime; sherbime te dhenies me qera te video pajisjeve; produksioni, prezantimi, 

publikimi dhe/ose dhenia me qera e filmave, regjistrime te zerit dhe video regjistrime; 

publikim dhe/ose dhenie me qera produkteve interaktive argetuese dhe edukative, 

perkatesisht filma, libra, kompakt disqe, DVD, mini disqe, CD-ROMe; publikime te 

statistikave dhe te tjera informatave per performancat sportive; raportime radio dhe 

televizive te ngjarjeve sportive; shërbime te  prodhimit dhe redaktimi për programet e 

radios dhe televizionit; sherbimet fotografike; sherbimet e prodhimit te fotografise, zerit 

dhe videoregjistrimit; prodhim te filmave te animuar; prodhim te programeve te animuara 

televizive; sherbimet per rezervime per ngjarje argetuese dhe sportive; sherbimet per 

rezervim bilete per ngjarje argetuese dhe sportive; sherbimet e agjencive per bileta ne sport; 

orari i ngjarjeve sportive; regjistrimi i ngjarjeve sportive; organizimi i garave te bukurise; 

argetim interaktiv; shërbimet e lojërave të fatit; ofrimin e shërbimeve te lotarise; sherbimet 

e lojerave online; ofrimin e argetimit online ne forme te turneve te lojerave; organizimin e 

kompeticioneve te lojerave kompjuterike perfshire edhe kompeticionet te lojerave online; 

informata qe kane te bejne me argetim ose edukim, ofrimin online nga baza e te dhenave te 

kompjuterit ose nga interneti ose ne pajisje te komunikimit elektronik vajrles; sherbime te 

lojerave elektronike ofruar me ane te internetit ose me pajisje te komunikimit elektronik 

vajrles (argetim); publikimi i librave; publikimi i librave elektronike dhe revista online; 

sherbime te argetimit ne forme te chatroom ne internet ose ne pajisje te komunikimit 

elektronik vajrles; sherbime argetimi ne forme te performancave kinematografike; sherbime 

perkthimi; sherbime interpretuese; ofrimi i infrastruktures argetuese, perkatesisht, dhomat 

VIP te ndenjes dhe kutit sky si në dhe jashtë objekteve sportive për qëllime argëtuese; 

shërbimet e mikpritjes, përkatësisht shërbimet e pritjes per klientët, duke përfshirë 

sigurimin e biletave për ngjarje sportive apo argëtuese duke dhene informata online ne 

fushat e sportit ose ngjarjeve sportive nga databaza e kompjuterit ose Interneti. 

43   Sherbimi i restoranteve, sherbimet e restoranteve fast food; bar rosticeri; sherbimet 

mikpritese, domethene facilitim per sigurimin e akomodimit, ushqimit dhe pijeve, si ne 

ashtu edhe jashte pikave sportive dhe në ngjarjet argëtuese; sherbimet per akomodim te 

perkohshem, domethene, facilitim per sigurimin e akomodimit, ushqimit dhe pijeve, si ne 
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ashtu edhe jashte pikave sportive; sherbimet katering; sherbimet e lajmerimit dhe te 

imbarkimit, rezervimi i hotelit dhe qendrimit te perkohshem.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1373 

(220) 27/10/2016 

(731) United Wit SH.P.K 

Hyzri Talla Q.Tregtare K.e Diellit k.2-të 

nr.25, KS 

(740)  Burim Preniqi Ferid Curri 54 Obiliq 

 
 

(546) 

 

 

 

(511) 29  Mish,peshk,shpezë  dhe lojë;ekstrakte të mishit;të ngrira,të thata dhe të gatuar 

frutave dhe perimeve;jeshile,komposto;vezë;qumsht dhe prodhime qumshti;vajrave dhe 

yndyrnave.  

30  Kafe,çaj,kakao dhe kafe qrtificiale;oriz;tapiokëdhe sago;miell dhe pergaditjet e bera nga 

dritherat,buka,pastë dhe ëmbëlsira;akujve ngrënshëm;sheqer; mjaltë,melas,maja, pjekje 

pluhur;krip mustard; uthull, salcat(condiments);erëza;akull  

31  Kokrra dhe produkte bujqsore,holtikulturore dhe pyjore nuk jan perfshirë në klasat 

tjera;kafshë të gjalla;fruta dhe perime te fresketa;fara;bimë dhe lule natyrale; ushqimeve per 

kafshë;malt  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1374 

(220) 28/10/2016 

(731) Musim Mas Holdings Pte Ltd 

150 Beach Road, #15-01, Gateway West 

 Singapore 189720, SG 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  GOLDFRY 

 

(546) 

 
 

 

(511) 29  Vaj dhe yndyrë për ushqim; lyres (kremë per lyrje) nga qumështi; substanca të 

yndyrëshme për prodhimin e yndyrës për ushqim; margarinë; vaj kokosi dhe yndyrë kokosi 

(për ushqim); ajkë e tundur; përzierje të cilat përmbajnë yndyrë për feta të  bukës; olein i 

hidrogjenizuar të thelbave te pallmes (per ushqim); stearinë e hidrogjenizuar e thelbave te 

pallmës (për ushqim); yndyrë bimore e hidrogjenizuar (për ushqim); vaj ne gjendje te fortë-

ngurt ( vaj bimorë i hidrogjenizuar për ushqim); vaj prej farave te sojes (për ushqim); vaj 

mustarde (për ushqim); vaj kikirikash (për ushqim); vaj nga krundet  (për ushqim ); vaj nga 

thelbat e pallmes  (për ushqim); vaj pallme (për ushqim); vaj rrepash (për ushqim); 

yndyrëra; gjalpë e pastruar; vaj nga gjalpi(buteri); kremë gjalpi; gjalpë kikirikash; gjëra 

ushqimore me vlera te posaçme ushqyese, përkatësisht vaj për ushqim njerëzorë  
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(210) KS/M/ 2016/1375 

(220) 28/10/2016 

(731) Žito prehrambena industrija d.o.o. 

Šmartinska cesta 154 1000 Ljubljana, SI 

(591) bardhë, gjelbërt e errët, gjelbërt e 

ndritëshme 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

(511) 5  Bombona me përzierje te përberësve aktiv; bombone për qellime medicinale, 

bombone vitaminoz  

30  Embëlsira; bombone; bombone pa sheqer; bombone me përmbajtje me te ulet te 

sheqerit dhe me shtesë vitamina dhe minerale; bombone bimore; bombone bimore pa 

sheqer  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1376 

(220) 28/10/2016 

(731) Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-

Strasse 4 86690 Mertingen, TF 

(591)  verdhë, portokalli, kafe,  e kaltert e 

ndritëshme, pembe, bardhë,  e gjëlbërt e 

ndritëshme, e gjëlbërt e errët, vjollce, zezë 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

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

thartuar, dhallë; jogurt,  jogurt frutash,pije më bazë jogurti,  jogurt nga çokolata ose kakao; 

pije te përziera qumështi jo alkoolike, kefir, ajkë, djath i butë i bardhë, djath i butë i bardhë  

me fruta dhe bimë; deserte të cilat përbehën kryesisht nga qumështi; gjalpë; djath dhe 

produkte nga djathi;  qumësht dhe kumësht ne formë pluhuri  si gjëra ushqimore, me ose pa 

aditive;  lyrës (të cilat përmbajnë yndyrë); milk shejk ; kumësht  

30  Pudig, akull për ushqim, pluhur për akullore; produkte bukëpjekësish afatgjate  dhe 

pjekurine, posaçerisht torta të gatëshme dhe  vafle(pjekurina te mbushura ne mes); pije me 

bazë kakao; syltjash-tambëloriz.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1377 

(220) 28/10/2016 

(731) PHOENIX Pharma Sh.p.k 

Zona Industriale Rr.Aziz Abrashi p/n, 

Prishtinë, KS 

(546) 
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(591) Ngjyra Pantone 334 C 

 E Zezë 100 (proces black) 

 E Zezë 60 (process Black 60) 

(740)  Visar Kastrati Zona Industriale 

Rr.Aziz Abrashi p/n, Prishtinë 
 

 

 

(511) 3  Preparate për zbardhje dhe substance të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

për pastrim, lustrim dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë, losion 

flokësh; paste dhëmbësh; praparate për depilim; deodorant; buzëkuq.   

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

ushqime dhe substance dietale të adaptuara për përdorim mjekësor apo veterinare, ushqim 

për foshnja; suplimente dietale për njerëz dhe kafshë; plaster, material për salca; material 

për parandalimin e dyllit dhëmbor; dezifektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; 

fungicide dhe herbicide  

10  Instrumente dhe aparaturë për kirurgji, mjekësi, stomatologji dhe veterinari, gjymtyrë 

artificial, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.  

39  Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transporte me 

veturë.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1378 

(220) 28/10/2016 

(731) PHOENIX Pharma Sh.p.k 

Zona Industriale Rr.Aziz Abrashi p/n, 

Prishtinë, KS 

(591)  E zezë 100 % (proces black) 

(740)  Visar Kastrati Zona Industriale 

Rr.Aziz Abrashi p/n, Prishtinë 
 

(540)  PHOENIX Pharma 

 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Preparate për zbardhje dhe substance të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

për pastrim, lustrim dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë, losion 

flokësh; paste dhëmbësh; praparate për depilim; deodorant; buzëkuq  

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

ushqime dhe substance dietale të adaptuara për përdorim mjekësor apo veterinare, ushqim 

për foshnja; suplimente dietale për njerëz dhe kafshë; plaster, material për salca; material 

për parandalimin e dyllit dhëmbor; dezifektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; 

fungicide dhe herbicide  

10  Instrumente dhe aparaturë për kirurgji, mjekësi, stomatologji dhe veterinari, gjymtyrë 

artificial, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje  

29  Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transporte me 

veturë.   
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(210) KS/M/ 2016/1379 

(220) 28/10/2016 

(731) Behar Kusari “Klinika Amerikane” 

Sh.p.k. Gazmend Zajmi, nr.33, Prishtinë, KS 

(591) Vjollcë 

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë 

“Judex” Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 

1, Prishtinë 

 
 

(546) 

 

 

 

(511) 44  Asistencë mjekësore, Infermieri [mjekësore], Shërbime fertilizimi in vitro (në 

kushte laboratorike), Shërbime mamie, Shërbime pllenimi artificial, Kirurgji plastike, 

Këshillë farmacie, Klinika mjekësore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1380 

(220) 28/10/2016 

(731) Behar Kusari “Klinika Amerikane” 

Sh.p.k. Gazmend Zajmi, nr.33, Prishtinë, KS 

(591) Vjollcë dhe e bardhë 

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë 

“Judex”  Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 

1, Prishtinë 

 
 

(546) 

 

 

 

(511) 44  Asistencë mjekësore, Infermieri [mjekësore], Shërbime fertilizimi in vitro (në 

kushte laboratorike), Shërbime mamie, Shërbime pllenimi artificial, Kirurgji plastike, 

Këshillë farmacie, Klinika mjekësore 

  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1381 

(220) 28/10/2016 

(731) Behar Kusari “Klinika Amerikane” 

Sh.p.k. rr. Gazmend Zajmi, nr.33, Prishtinë, 

KS 

(591) Vjollcë  

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë 

“Judex” Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 

1, Prishtinë 

 
 

(546) 
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(511) 44  Shërbime të analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e personave (të tilla si 

Ekzaminime me rreze X dhe marrjen e mostrave të gjakut); 

Shërbimet e mbarsimit artificial; 

Këshilla farmaceutike; 

Mbarështimit të kafshëve; 

Shërbimet në lidhje me rritje të bimëve të tilla si kopshtari; 

Shërbimet në lidhje me artin e lule të tilla si kompozime me lule, si dhe dizajn për kopsht. 

  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1382 

(220) 31/10/2016 

(731) Laboratorios Forenqui S.A. 

Camino de la Coma, S/N, 46220 Picassent, 

Valencia, ES 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  ANIAN 

 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Preparate  për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim ne lavanteri; preparate 

për pastrim dhe lustrim, gërryerje dhe fërkim; sapun; parfumeri, vaj eterik, kozmetikë, 

losione për flokë; mjete për pastrimin e dhëmbit [pastë, gjel, preparate te lëngëta]; 

dezodoranse për përdorim përsonal.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1383 

(220) 31/10/2016 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(591) gjelbërt, hiri, bardhë, zezë,kuqe, 

vjollce, e gjelbërt e ndritëshme, portokalli, 

verdhë 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

(511) 30  kreker(pjekurina)  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1384 

(220) 31/10/2016 

(731) FABRIKA DUHANA SARAJEVO 

DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO 

Pofalićka 5, 71000 Sarajevo, BA 

(591)  ngjyrë e përhimtë, e bardhë, e zezë. 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

(546) 
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Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

 

 

(511) 34  Cigare, duhan, prodhime nga duhani, artikuj duhanpirësish, shkrepëse për 

duhanpirës, qibrit.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1385 

(220) 31/10/2016 

(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA Manufacturers and 

Merchants of, 33-8, Shiba 5-chome, Minato-

ku, Tokyo, JP 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ECLIPSE 

 

(546) 

 
 

 

(511) 12  Automobila, pjesët dhe pajisjet e tyre  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1386 

(220) 31/10/2016 

(731) Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation 300 Park Avenue  

New York, New York 10022, TT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  CALSEAL  

 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Pastë dhëmbësh dhe lëngë për shpëlarjen e gojës  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1387 

(220) 31/10/2016 

(731) BETTY BLUE S.p.A. 

Via Viadagola 30, Fraz. Quarto Inferiore 

 I-40057 Granarolo dell’Emilia, 

BOLOGNA, IT 

(546) 
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(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

 

(511) 3  Preparate  për zbardhim he substance tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe gërruerje; sapun; parfumeri, vaj eterik, kozmetika, losione për 

flokë; mjete për pastrimin e dhëmbit [pasta, gjele, fluide  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike, për matje dhe peshim, sinjalizim, kontrollim (inspektim), shpetim dhe mesim; 

aparate dhe instrumente për bartjen, nderëprerëjen, transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollimin e energjisë elektrike; aparate për xhirim, transmetim ose reprodukim te 

zërit ose fotografisë; bartësit magnetic të të dhënave, disqe për xhirim; mekanizma për 

aparate të cilët vihen ne funkëcion me monedha metalike; rregjister arke, makina 

llogaritese, pajisje për përpunimin e te dhënave dhe kompjuter; aparate për shuarjën e 

zjarrit  

14  Metale te çmueshme dhe legurat e tyre dhe mallëra nga metalet e çmueshme  ose te 

mbeshtjellura me tom  te cilat nuk janë të përfshira ne klasë tjera; stoli, gurë të çmuar; 

instrumente kronometrike dhe orëtarësh  

18  Lëkura dhe emitimi i lekures, dhe mallërav të punuara nga këto material  te cilat nuk 

janë të përfshira ne klasë tjera; lëkurë shtazore ,. peliqe; valigje dhe çanta te udhëtimit; 

ombredha shiu, çadra te diellit dhe shkopa për ecje; kamxhik, pajisje kuajësh dhe mallera te 

saraçve  

25  veshje, mbathje, mbështjellëse koke  

35  Organizimi i ekspozitave per qellime komerciale dhe propaganduese; shitja me shumicë 

dhe pakicë (përpos transportit për te njejtat),  produkte te llojllojshme ne lëmin e modes, 

duke përfshirë parfumeri, kozmetikë, syza,stoli,orë, mallëra te lëkures ne te cilën janë 

përfshirë çantat, çantat e dores, çanta te udhëtimit, valigje, çanta krahu, çanta dore, 

aktçanta, valigje te vogla, këllëf për çelsa, veshje, mbathje, kapela, beretka-kapelë, ne 

dyqane,shtepi te mallërave, permes on-lajn interent sajtoeve për blerje,, porosia përmes 

postes  ashtu dhe/ përmes katalogjeve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1388 

(220) 31/10/2016 

(731) BETTY BLUE S.p.A. 

Via Viadagola 30, Fraz. Quarto Inferiore 

 I-40057 Granarolo dell’Emilia, 

BOLOGNA, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

(511) 3  Preparate  për zbardhim he substance tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe gërruerje; sapun; parfumeri, vaj eterik, kozmetika, losione për 

flokë; mjete për pastrimin e dhëmbit [pasta, gjele, fluide];   

9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike, për matje dhe peshim, sinjalizim, kontrollim (inspektim), shpetim dhe mesim; 
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aparate dhe instrumente për bartjen, nderëprerëjen, transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollimin e energjisë elektrike; aparate për xhirim, transmetim ose reprodukim te 

zërit ose fotografisë; bartësit magnetic të të dhënave, disqe për xhirim; mekanizma për 

aparate të cilët vihen ne funkëcion me monedha metalike; rregjister arke, makina 

llogaritese, pajisje për përpunimin e te dhënave dhe kompjuter; aparate për shuarjën e 

zjarrit  

14  Metale te çmueshme dhe legurat e tyre dhe mallëra nga metalet e çmueshme  ose te 

mbeshtjellura me tom  te cilat nuk janë të përfshira ne klasë tjera; stoli, gurë të çmuar; 

instrumente kronometrike dhe orëtarësh  

18  Lëkura dhe emitimi i lekures, dhe mallërav të punuara nga këto material  te cilat nuk 

janë të përfshira ne klasë tjera; lëkurë shtazore ,. peliqe; valigje dhe çanta te udhëtimit; 

ombredha shiu, çadra te diellit dhe shkopa për ecje; kamxhik, pajisje kuajësh dhe mallera te 

saraçve  

25  veshje, mbathje, mbështjellëse koke  

35  Organizimi i ekspozitave per qellime komerciale dhe propaganduese; shitja me shumicë 

dhe pakicë (përpos transportit për te njejtat),  produkte te llojllojshme ne lëmin e modes, 

duke përfshirë parfumeri, kozmetikë, syza,stoli,orë, mallëra te lëkures ne te cilën janë 

përfshirë çantat, çantat e dores, çanta te udhëtimit, valigje, çanta krahu, çanta dore, 

aktçanta, valigje te vogla, këllëf për çelsa, veshje, mbathje, kapela, beretka-kapelë, ne 

dyqane,shtepi te mallërave, permes on-lajn interent sajtoeve për blerje,, porosia përmes 

postes  ashtu dhe/ përmes katalogjeve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1389 

(220) 31/10/2016 

(731) BETTY BLUE S.p.A. 

Via Viadagola 30, Fraz. Quarto Inferiore 

 I-40057 Granarolo dell’Emilia, 

BOLOGNA, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  ELISABETTA FRANCHI 

 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Preparate  për zbardhim he substance tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe gërruerje; sapun; parfumeri, vaj eterik, kozmetika, losione për 

flokë; mjete për pastrimin e dhëmbit [pasta, gjele, fluide];   

9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike, për matje dhe peshim, sinjalizim, kontrollim (inspektim), shpetim dhe mesim; 

aparate dhe instrumente për bartjen, nderëprerëjen, transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollimin e energjisë elektrike; aparate për xhirim, transmetim ose reprodukim te 

zërit ose fotografisë; bartësit magnetic të të dhënave, disqe për xhirim; mekanizma për 

aparate të cilët vihen ne funkëcion me monedha metalike; rregjister arke, makina 

llogaritese, pajisje për përpunimin e te dhënave dhe kompjuter; aparate për shuarjën e 

zjarrit  

14  Metale te çmueshme dhe legurat e tyre dhe mallëra nga metalet e çmueshme  ose te 

mbeshtjellura me tom  te cilat nuk janë të përfshira ne klasë tjera; stoli, gurë të çmuar; 

instrumente kronometrike dhe orëtarësh  
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18  Lëkura dhe emitimi i lekures, dhe mallërav të punuara nga këto material  te cilat nuk 

janë të përfshira ne klasë tjera; lëkurë shtazore ,. peliqe; valigje dhe çanta te udhëtimit; 

ombredha shiu, çadra te diellit dhe shkopa për ecje; kamxhik, pajisje kuajësh dhe mallera te 

saraçve  

25  veshje, mbathje, mbështjellëse koke.  

35  Organizimi i ekspozitave per qellime komerciale dhe propaganduese; shitja me shumicë 

dhe pakicë (përpos transportit për te njejtat),  produkte te llojllojshme ne lëmin e modes, 

duke përfshirë parfumeri, kozmetikë, syza,stoli,orë, mallëra te lëkures ne te cilën janë 

përfshirë çantat, çantat e dores, çanta te udhëtimit, valigje, çanta krahu, çanta dore, 

aktçanta, valigje te vogla, këllëf për çelsa, veshje, mbathje, kapela, beretka-kapelë, ne 

dyqane,shtepi te mallërave, permes on-lajn interent sajtoeve për blerje,, porosia përmes 

postes  ashtu dhe/ përmes katalogjeve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1390 

(220) 01/11/2016 

(731) INTERBUSINESS FOR INDUSTRY 

AND TRADE Sin El Fil Maurice Jabra 

Building, 6th floor Beirut, LB 

(591) E kuqe, e zezë dhe e bardhë 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 34  Duhan; artikuj për duhanxhinj; qibrit (çakmak).   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1391 

(220) 01/11/2016 

(731) INTERBUSINESS FOR INDUSTRY 

AND TRADE Sin El Fil Maurice Jabra 

Building, 6th floor Beirut, LB 

(591) E kuqe, e zezë, e bardhë dhe ngjyrë 

hiri 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 34  Duhan; artikuj për duhanxhinj; qibrit (çakmak  
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(210) KS/M/ 2016/1392 

(220) 02/11/2016 

(731) TRANQUINI GmbH 

Schwindgasse 19/25, 1040 Vienna, AT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(546) 

 

 

 

(511) 32  Pije jo alkoolike, dmth, pije sportive, pije energjetike, lëngje frutash dhe lëngje 

me bazë frutash, pije relaksuese të karbonizuara ose jo të karbonizuara në formë të pijeve të 

lehta që përmbajnë agjentë qetësues  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1393 

(220) 02/11/2016 

(731) TRANQUINI GmbH 

Schwindgasse 19/25, 1040 Vienna, AT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  RELAX. BE POSITIVE. GOOD 

HAPPENS 

 

(546) 

 
 

 

(511) 32  Pije jo alkoolike, dmth, pije sportive, pije energjetike, lëngje frutash dhe lëngje 

me bazë frutash, pije relaksuese të karbonizuara ose jo të karbonizuara në formë të pijeve të 

lehta që përmbajnë agjentë qetësues  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1394 

(220) 02/11/2016 

(731) TRANQUINI GmbH 

Schwindgasse 19/25, 1040 Vienna, AT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  TRANQUINI 

 

(546) 

 
 

 

(511) 32  Pije jo alkoolike, dmth, pije sportive, pije energjetike, lëngje frutash dhe lëngje 

me bazë frutash, pije relaksuese të karbonizuara ose jo të karbonizuara në formë të pijeve të 

lehta që përmbajnë agjentë qetësues  
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(210) KS/M/ 2016/1395 

(220) 02/11/2016 

(300) 015446123  17/05/2016  FR 

(731) SOCIETE BIC 14, rue Jeanne 

d’Asnières 92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(540)  FLEX HYBRID 

 

(546) 

 
 

 

(511) 8  Brisqe, qethëse për mjekërr, paisje për depilim, elektrike dhe jo-elektrike; teha për 

brisqe  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1396 

(220) 03/11/2016 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VANLUTO 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1397 

(220) 03/11/2016 

(731) Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island 

County Cork, IE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KAYZIUS 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  
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(210) KS/M/ 2016/1412 

(220) 08/11/2016 

(731) International Tobacco Plc 122-126 

Tooley Street London SE1 2TU, UK 

(591) e kuqe, e bardhe dhe e verdhe 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(546) 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 
 

(210) KS/M/ 2016/1413 

(220) 08/11/2016 

(731) Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-

18 Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

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

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

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

përshtatura për qëllime mjekësore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1414 

(220) 08/11/2016 

(731) Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-

18 Ataşehir, Istanbul, TR 

(546) 
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(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

 

 

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

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

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

përshtatura për qëllime mjekësore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1415 

(220) 08/11/2016 

(731) Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-

18 Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(540)  Aknefloks 

 

(546) 

 
 

 

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

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

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

përshtatura për qëllime mjekësore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1416 

(220) 08/11/2016 

(731) Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-

18 Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(540)  Dermiton 

 

(546) 

 
 

 

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

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

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

përshtatura për qëllime mjekësore  
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(210) KS/M/ 2016/1417 

(220) 08/11/2016 

(731) Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-

18 Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(540)  suljel 

 

(546) 

 
 

 

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

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

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

përshtatura për qëllime mjekësore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1418 

(220) 08/11/2016 

(731) JOHNSON & JOHNSON (New 

Jersey corporation) One Johnson & Johnson 

Plaza New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TONDELVA 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1419 

(220) 09/11/2016 

(731) ANORKA FOOD INDUSTRIES 

L.L.C Factory No. 207, owned by Dubai 

Industrial City, Sieh Shuaib 2, P. O. Box 

450695, Dubai, AE 

(591)     E Zezë 

(740)  Arben Avdiu, “ANA” sh.p.k. 

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapiokë dhe miell palme; miell dhe 

përgatitje e bërë nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira; akull; mjaltë, kundërhelme; maja, 

pjekje- pluhur; kripë; mustardë; uthull, salcat (erëza); akull; të gjitha llojet e kafeve, kafe të 

ftohtë, kafe me akull.  

43  Shërbime për furnizim me ushqim dhe  pije; akomodim të përkohshëm; kioska për 

shitjen e kafes se gatshme  
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(210) KS/M/ 2016/1420 

(220) 09/11/2016 

(731) ANORKA FOOD INDUSTRIES 

L.L.C Factory No. 207, owned by Dubai 

Industrial City, Sieh Shuaib 2, P. O. Box 

450695, Dubai, AE 

(591)     E Zezë 

(740)  Arben Avdiu, “ANA” sh.p.k. 

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapiokë dhe miell palme; miell dhe 

përgatitje e bërë nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira; akull; mjaltë, kundërhelme; maja, 

pjekje- pluhur; kripë; mustardë; uthull, salcat (erëza); akull; të gjitha llojet e kafeve, kafe të 

ftohtë, kafe me akull  

43  Shërbime për furnizim me ushqim dhe  pije; akomodim të përkohshëm; kioska për 

shitjen e kafes se gatshme  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1421 

(220) 09/11/2016 

(731) Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation  300 Park Avenue  

New York, New York 10022, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SHOCKWAVE 

 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Pastë dhëmbësh dhe lëngë për shpëlarjen e gojës  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1422 

(220) 10/11/2016 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(591) Bardhë, Vjollce dhe Rozë 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(546) 

 

 

 

(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   
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5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1423 

(220) 10/11/2016 

(731) MOMENT EGITIM ARASTIRMA 

SAGLIK HIZMETLERI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Guzelbahce Sk. No: 20 

Nisantasi Sisli Istanbul, TR 

(591) Kaltër,kuqe dhe bardhë 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

(511) 44  Shërbime; shërbime medicinale; shërbime të kujdesit të bukurisë; shërbime 

veterinere, blegëtori, rritja e kafshëve,  mbathja e kuajve me patkoj [shërbimet e  

kovaçëve]; shërbimet e këshillimeve medicinale në lëminë e shëndetit personal.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1424 

(220) 10/11/2016 

(300) 531538  30/05/2016  CS 

(731) Geometry Global, s.r.o. Přívozní 

1064/2a  170 00   Praha 7  -  Holešovice, CZ 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  COOLHUNTERS 

 

(546) 

 
 

 

(511) 41  Sherbimet e argëtimit; aktivitetet sportive dhe kulturore; garimi; publikime dhe 

njohtime; perkthime dhe interpretime; lojëra fati; organizimi i takimeve-konferencave, 

ekspozitave dhe garimeve(garave); organizimi i konferencave ekspozitave dhe garave; 

shërbimet e huazimit të librave në bibloteka dhe shërbimet e bibliotekarisë; sporti dhe 
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fitnesi; shërbimet e argëtimit të cilat ofrohen  on-lajn përmes bazes së rrjetit kompjuterik të 

të dhënave ose përmes internetit; shërbimet e argëtimit të cilat kanë të bëjnë me garim 

(gara); organizimi i rezervimit të biletave për shfaqje dhe ndodhive të tjera argëtuese; audio 

dhe video produkcionet dhe fotografi; shërbimet e agjencioneve për shitjen e biletave  

[argëtimi]; ofrimi i shërbimeve të argëtimit përmes rrjetit global kompjuterik komunikativ; 

argëtimi në kuptimin e kuizeve aktuale; organizimi i ndodhive argëtuese; organizimi i 

ngjarjeve kulturore; kuizeve; ngjarjeve të vallëzimit; ofrimi i shërbimeve të lojërave 

elektronike përmes rrjetit global kompjuterik; shërbimet e argëtimit në kuptim të lojërave; 

shërbimet e organizimit të festivaleve muzikore;  shërbimet e argëtimit kinematografik; 

shërbimet e arganizimit të shfaqjeve magjike (magjistari); shërbimet e argëtimeve të 

njohura; shërbimet të prodhimit të shou programeve të gjalla; shërbimet e pergaditjës se 

shou programeve; shërbimet e komponimit te muzikës; shërbimet e video argëtimeve; 

shërbimet e parqeve argëtuese dhe tematike; shërbimet  e agjensioneve për argëtim; 

shërbimet e klubeve shoqërore për qëllime argëtimi; shërbime e organizimit të kohës se 

lirë; shërbime të galerive artistike; organizimi i festimeve; sigurimi i pajisjeve për 

rekreacion; shërbimet e rezervimit të biletave për ngjarje-shfaqje; onlajn  shërbimet në 

kuptim të lojërave; shërbime të klubeve të natës  [argëtime]; shërbime të fan klubeve; 

shërbime të saloneve karaoke; shërbime të udhëheqjss TV elektronike; ofrimi i shërbimeve 

të lojërave; elektronike dhe garimi përmes internetit; ofrimi i shërbimeve të audio 

argëtimeve; informacione për rekreacion; rezervimi i ulëseve për shfaqje, festa; ofrimi i 

shërbimeve  automatike  për lojëra arkade; shërbimet e klubeve [diskotekat]; sigurimi i 

objekteve për argëtim; ofrimi i shërbimeve sportive  dhe shërbimeve të rekreacionit; ofrimi 

i informacioneve në lëmin e muzikës; ofrimi i informacioneve në lëmin e argëtimit përmes 

rrjetit global kompjuterik;  ofrimi i shërbimeve të aktiviteteve kulturore; ofrimi onlajn i 

shërbimeve të argëtimit në formë të kuizeve;  ofrimi onlajn i  informacioneve në formen e 

lojërave kompjuterike në lëminë e argëtimit; ofrimi onlajn i shërbimeve në lëminë e 

argëtimit; ofrimi i informacioneve në lëmin e argëtimit; shërbime të këshillimeve të cilat 

kanë të bëjnë me argëtimin; planifikimi i shfaqjëve  [argëtimi]; organizimi i  ngjarjeve me 

qëllime argëtimi; organizimi i fan klubeve; shërbimet konsultative në lëmin e argëtimit të 

cilat ofrohen përmes internetit; shërbimet konsultative në lëmin e argëtimit; shërbimet 

konsultative dhe informimet të cilat kanë të bëjn me marëveshje, realizim dhe  organizim të 

koncerteve; konsultimet dhe planifikimet e ngjarjeve speciale; konsultimet dhe planifikimet 

e shfaqjeve; informacione nga lëmi i argëtimit dhe dëfrimit; shërbimet informative dhe 

këshillëdhënëse  të cilat kanë të bëjnë me argëtimin; shërbimet e ofrimit të informacioneve  

për orarin e filmave; shërbimet e ofrimit të informacioneve për bileta për shfaqje; shërbimet 

e ofrimit për ngjarjet argëtuese; shërbimet e ofrimit të informacioneve të cilat kanë të bëjnë 

me rekreacion; programet argëtuese-muzikore; argëtimi përmes filmit (përmes filmit); 

shërbimet e diskotekave;  shfaqjet teatrale, shfaqje muziokore; fan klubet; agjencione për 

rezervimin e biletave për koncerte; organizimi i garave sportive; organizimi i ngjarjeve 

sportive; ofrimi i informacioneve të cilat kanë të bëjnë me sportin; shërbimet e qendrave të 

fitnesit; aktivitete sportive dhe rekreacioni; shërbimet e bastit; trajnimi sportiv; ofrimi i 

shërbimeve të përkthimit;  publikime periodike elektronike onlajn  i publikimeve dhe 

librave; shërbimet e shkrimit të bllogjeve (Blog); shkrimi dhe publikimi i teksteve, përveç 

për çëllime reklamuese; publikimi i panove; shërbimet e lajmrimeve reportazhë; shërbimet 

e publikimeve; arsimimi, aftësimi; pregaditja e aftësimit.    

43  Shërbimet e sigurimit të ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm; shërbimet e 
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informimit në retorante; shërbimet në klube për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; ofrimi i 

informatave lidhur me baret; shërbimet e shfaqjes (vlerësimit) të restoraneve dhe bareve; 

shërbimet e agjencioneve për rezervimin e restoraneve; hotele, hotele, bujtina dhe pansione 

turistike dhe akomodimi për pushim; sigurimi i hapsirave për evente, mbledhje dhe zyra të 

përkohshme;  ofrimi i informacioneve për shërbime të akomodimit të përkohshëm; ofrimi i 

informacioneve për shërbime të akomodimit të përkohshëm përmes internetit; ofrimi i 

informatave lidhur me rezervimin e akomodimit; shërbimet e agjencionit për rezervimin e 

akomodimit të përkohshëm; rezervimi i akomodimit të përkohshëm  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1425 

(220) 10/11/2016 

(300) 531539  30/05/2016  CS 

(731) Geometry Global, s.r.o. 

Přívozní 1064/2a  170 00   Praha 7  -  

Holešovice, CZ 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(546) 

 

 

 

(511) 41  Sherbimet e argëtimit; aktivitetet sportive dhe kulturore; garimi; publikime dhe 

njohtime; perkthime dhe interpretime; lojëra fati; organizimi i takimeve-konferencave, 

ekspozitave dhe garimeve(garave); organizimi i konferencave ekspozitave dhe garave; 

shërbimet e huazimit të librave në bibloteka dhe shërbimet e bibliotekarisë; sporti dhe 

fitnesi; shërbimet e argëtimit të cilat ofrohen  on-lajn përmes bazes së rrjetit kompjuterik të 

të dhënave ose përmes internetit; shërbimet e argëtimit të cilat kanë të bëjnë me garim 

(gara); organizimi i rezervimit të biletave për shfaqje dhe ndodhive të tjera argëtuese; audio 

dhe video produkcionet dhe fotografi; shërbimet e agjencioneve për shitjen e biletave  

[argëtimi]; ofrimi i shërbimeve të argëtimit përmes rrjetit global kompjuterik komunikativ; 

argëtimi në kuptimin e kuizeve aktuale; organizimi i ndodhive argëtuese; organizimi i 

ngjarjeve kulturore; kuizeve; ngjarjeve të vallëzimit; ofrimi i shërbimeve të lojërave 

elektronike përmes rrjetit global kompjuterik; shërbimet e argëtimit në kuptim të lojërave; 

shërbimet e organizimit të festivaleve muzikore;  shërbimet e argëtimit kinematografik; 

shërbimet e arganizimit të shfaqjeve magjike (magjistari); shërbimet e argëtimeve të 

njohura; shërbimet të prodhimit të shou programeve të gjalla; shërbimet e pergaditjës se 

shou programeve; shërbimet e komponimit te muzikës; shërbimet e video argëtimeve; 

shërbimet e parqeve argëtuese dhe tematike; shërbimet  e agjensioneve për argëtim; 

shërbimet e klubeve shoqërore për qëllime argëtimi; shërbime e organizimit të kohës se 

lirë; shërbime të galerive artistike; organizimi i festimeve; sigurimi i pajisjeve për 

rekreacion; shërbimet e rezervimit të biletave për ngjarje-shfaqje; on-lajn  shërbimet në 

kuptim të lojërave; shërbime të klubeve të natës  [argëtime]; shërbime të fan klubeve; 

shërbime të saloneve karaoke; shërbime të udhëheqjss TV elektronike; ofrimi i shërbimeve 

të lojërave; elektronike dhe garimi përmes internetit; ofrimi i shërbimeve të audio 

argëtimeve; informacione për rekreacion; rezervimi i ulëseve për shfaqje, festa; ofrimi i 

shërbimeve  automatike  për lojëra arkade; shërbimet e klubeve [diskotekat]; sigurimi i 

objekteve për argëtim; ofrimi i shërbimeve sportive  dhe shërbimeve të rekreacionit; ofrimi 

i informacioneve në lëmin e muzikës; ofrimi i informacioneve në lëmin e argëtimit përmes 
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rrjetit global kompjuterik;  ofrimi i shërbimeve të aktiviteteve kulturore; ofrimi onlajn i 

shërbimeve të argëtimit në formë të kuizeve;  ofrimi onlajn i  informacioneve në formen e 

lojërave kompjuterike në lëminë e argëtimit; ofrimi onlajn i shërbimeve në lëminë e 

argëtimit; ofrimi i informacioneve në lëmin e argëtimit; shërbime të këshillimeve të cilat 

kanë të bëjnë me argëtimin; planifikimi i shfaqjëve  [argëtimi]; organizimi i  ngjarjeve me 

qëllime argëtimi; organizimi i fan klubeve; shërbimet konsultative në lëmin e argëtimit të 

cilat ofrohen përmes internetit; shërbimet konsultative në lëmin e argëtimit; shërbimet 

konsultative dhe informimet të cilat kanë të bëjn me marëveshje, realizim dhe  organizim të 

koncerteve; konsultimet dhe planifikimet e ngjarjeve speciale; konsultimet dhe planifikimet 

e shfaqjeve; informacione nga lëmi i argëtimit dhe dëfrimit; shërbimet informative dhe 

këshillëdhënëse  të cilat kanë të bëjnë me argëtimin; shërbimet e ofrimit të informacioneve  

për orarin e filmave; shërbimet e ofrimit të informacioneve për bileta për shfaqje; shërbimet 

e ofrimit për ngjarjet argëtuese; shërbimet e ofrimit të informacioneve të cilat kanë të bëjnë 

me rekreacion; programet argëtuese-muzikore; argëtimi përmes filmit (përmes filmit); 

shërbimet e diskotekave;  shfaqjet teatrale, shfaqje muziokore; fan klubet; agjencione për 

rezervimin e biletave për koncerte; organizimi i garave sportive; organizimi i ngjarjeve 

sportive; ofrimi i informacioneve të cilat kanë të bëjnë me sportin; shërbimet e qendrave të 

fitnesit; aktivitete sportive dhe rekreacioni; shërbimet e bastit; trajnimi sportiv; ofrimi i 

shërbimeve të përkthimit;  publikime periodike elektronike onlajn  i publikimeve dhe 

librave; shërbimet e shkrimit të bllogjeve (Blog); shkrimi dhe publikimi i teksteve, përveç 

për çëllime reklamuese; publikimi i panove; shërbimet e lajmrimeve reportazhë; shërbimet 

e publikimeve; arsimimi, aftësimi; pregaditja e aftësimit.    

43  Shërbimet e sigurimit të ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm; shërbimet e 

informimit në retorante; shërbimet në klube për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; ofrimi i 

informatave lidhur me baret; shërbimet e shfaqjes (vlerësimit) të restoraneve dhe bareve; 

shërbimet e agjencioneve për rezervimin e restoraneve; hotele, hotele, bujtina dhe pansione 

turistike dhe akomodimi për pushim; sigurimi i hapsirave për evente, mbledhje dhe zyra të 

përkohshme;  ofrimi i informacioneve për shërbime të akomodimit të përkohshëm; ofrimi i 

informacioneve për shërbime të akomodimit të përkohshëm përmes internetit; ofrimi i 

informatave lidhur me rezervimin e akomodimit; shërbimet e agjencionit për rezervimin e 

akomodimit të përkohshëm; rezervimi i akomodimit të përkohshëm.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1426 

(220) 10/11/2016 

(731) HAS GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONIM ŞİRKETİ Cihangir Mevkii, 

Petrol Ofisi Caddesi, Ambarli Kavşaği, 

Avcilar – İstanbul, TR 

(591) e kuqe, e bardhë, e zezë 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 
 

(546) 

 

 

 

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

konservuara, ngrira, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto; vezë; qumësht dhe 

produkte qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të bëra 
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nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akull për ngrënie; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; krip; mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); erëza; akull; 

akullore; akullore frutash të ngrënshme; ëmbëlsira të ngrira.   

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

frutash; shurupe dhe preparate tjera për bërjen e pijeve; pije energjike.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1427 

(220) 10/11/2016 

(731) HAS GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONIM ŞİRKETİ Cihangir Mevkii, 

Petrol Ofisi Caddesi, Ambarli Kavşaği, 

Avcilar – İstanbul, TR 

(591) e kuqe, ngjyrë ari, e bardhë, e zezë 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 
 

(546) 

 

 

 

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

konservuara, ngrira, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto; vezë; qumësht dhe 

produkte qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të bëra 

nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akull për ngrënie; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; krip; mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); erëza; akull; 

akullore; akullore frutash të ngrënshme; ëmbëlsira të ngrira.   

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

frutash; shurupe dhe preparate tjera për bërjen e pijeve; pije energjike.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1428 

(220) 10/11/2016 

(731) HAS GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONIM ŞİRKETİ Cihangir Mevkii, 

Petrol Ofisi Caddesi, Ambarli Kavşaği, 

Avcilar – İstanbul, TR 

(591) e kuqe, e bardhë. 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 
 

(546) 

 

 

 

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

konservuara, ngrira, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto; vezë; qumësht dhe 

produkte qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të bëra 

nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akull për ngrënie; sheqer, mjaltë, 
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melase; maja, pluhur për pjekje; krip; mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); erëza; akull; 

akullore; akullore frutash të ngrënshme; ëmbëlsira të ngrira  

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

frutash; shurupe dhe preparate tjera për bërjen e pijeve; pije energjike.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1429 

(220) 11/11/2016 

(731) ELASTRON SA Steel Products  

Avenue Ag. Ioannis, Aspropyrgos, Postal 

Code 193 00, GR 

(591) E kuqe, e zezë, e bardhë 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 6  Materiale të ndërtimit prej metali; dërrasa ndërtimi prej metali / panele të ndërtimit 

prej metalit; veshja e metaleve për ndërtim; pajisjet prej metali për dritare; pajisje prej 

metali për ndërtim; qoshe  prej metali për ndërtim; çati prej metali; mbulesa çatije prej 

metali; ulluqe çatije prej metali; mbulesa çatije prej metali; vida metali; kapele për 

mbërthimin e metalit; fletë dhe pllaka prej metali; veshje e murit prej metali për ndërtim; 

larëset prej metali.  

17  Materialet për izolim; komponime ngjitëse për nyje; mbyllës prej gome; fije (penj) prej 

gome, jo për përdorim ne tekstil.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1430 

(220) 11/11/2016 

(731) GENNOVA  

BIOPHARMACEUTICALS LTD. Emcure 

House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, Pune – 

411 026, IN 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  HAMSYL 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe mjekësore.  
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(210) KS/M/ 2016/1431 

(220) 11/11/2016 

(731) Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation  300 Park Avenue  

New York, New York 10022, TT 

(591) E kuqe, e bardhë, e gjelbër dhe gri. 

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

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

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 3  Patë dhëmbësh dhe lëngë për shpëlarjen e gojës  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1432 

(220) 11/11/2016 

(731) Colgate-Palmolive Company a 

Delaware 300 Park Avenue New York, New 

York 10022, US 

(591) E kuqe, e bardhë, blu e errët, blu dhe e 

gjelbër 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Colgate maxFresh 

 

(546) 

 

 

 

(511) 3  Pastë dhëmbësh dhe lëngë për shpëlarjen e gojës.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1434 

(220) 11/11/2016 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(591) Bardhë, Vjollce, Rozë, Kaltër, 

Gjelbër, Verdhë 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(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   
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5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime; Peceta 

bebesh prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Peceta prej letre dhe celuloze Bebesh një 

përdorimesh, Peceta prej letre për heqjen e tualetit, Peceta prej letre Tavoline , Peceta 

tavoline prej letre, Pelena Bebesh prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena bebesh 

prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena-mbathje Bebe prej letre ose celuloze, një 

përdorimesh, Pelena-mbathje Për bebe prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena-

mbathje për bebe prej letre dhe celuloze, një përdorimesh  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1435 

(220) 11/11/2016 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(591) Bardhë, Vjollce. Rozë, Verdhë, 

Portokalltë,  Gjelbër 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.   

5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.  
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16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime;.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1436 

(220) 11/11/2016 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(591) Bardhë, Vjollce. Rozë, Kaltër, Verdhë 

(740)  Dardan Shala 

Kompleksi Avalla 1/A Prishtinë 
 

 (546) 

 

 

 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës   

5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime;.   
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(210) KS/M/ 2016/1437 

(220) 11/11/2016 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(591) Kaltërt, Verdhë dhe Kaltërt çeltë 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(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.  

32  Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1438 

(220) 11/11/2016 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(591) Bardhë,  Kuqe 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

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

mishi, pastetë peshku, pastetë mëlçie, pastetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje 

perimesh; xhelatinë mishi, xhelatinë peshku, xhelatinë perimesh; mish i konservuar; 

produkte mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

terura dhe të ziera; xhelatinë; komposto; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra 

ushqyes dhe yndyrat.  

30  Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim; 

pasteta, lyerje dhe xhelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë.  

35  Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime; 

marketing direkt; hulumtime tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione 

zyrash; shërbime marketingu, shitje me shumice dhe me pakicë të mishit, peshkut, 

shpezëve, kafshëve të gjuetisë, ekstrakteve të mishit, pastetave, pastetave të mishit, 

pastetave të peshkut, pastetave të mëlçisë, pastetave të perimeve, lyerjeve, lyerjeve të 

mishit, lyerjeve të peshkut, lyerjeve të perimeve, xhelatinave, xhelatinës së mishit, 

xhelatinës së perimeve, mishit të konservuar, produkteve të mishit të pasterizuar, supave të 

mishit; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve të mishit të pasterizuar, të ngrirë, të 

terur apo të zier, fruta dhe perime; shitje me shumicë dhe pakicë të gjelatinës, gjemërave, 

komposteve, vezëve, qumështit, produkteve të qumështit, vajra ushqyese, yndyrërave, 
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kafesë, çajit, kakaos, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta, ëmbëlsira, akuj, mjaltë, shurup melase, tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë, kripë, mustardë, uthull, salcë (kondimente), erëza, akull për rifreskim.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1439 

(220) 11/11/2016 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(591) Bardhë, Kuqe, Portokalltë 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

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

mishi, pastetë peshku, pastetë mëlçie, pastetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje 

perimesh; xhelatinë mishi, xhelatinë peshku, xhelatinë perimesh; mish i konservuar; 

produkte mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

terura dhe të ziera; xhelatinë; komposto; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra 

ushqyes dhe yndyrat.  

30  Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim; 

pasteta, lyerje dhe xhelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë.  

35  Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime; 

marketing direkt; hulumtime tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione 

zyrash; shërbime marketingu, shitje me shumice dhe me pakicë të mishit, peshkut, 

shpezëve, kafshëve të gjuetisë, ekstrakteve të mishit, pastetave, pastetave të mishit, 

pastetave të peshkut, pastetave të mëlçisë, pastetave të perimeve, lyerjeve, lyerjeve të 

mishit, lyerjeve të peshkut, lyerjeve të perimeve, xhelatinave, xhelatinës së mishit, 

xhelatinës së perimeve, mishit të konservuar, produkteve të mishit të pasterizuar, supave të 

mishit; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve të mishit të pasterizuar, të ngrirë, të 

terur apo të zier, fruta dhe perime; shitje me shumicë dhe pakicë të gjelatinës, gjemërave, 

komposteve, vezëve, qumështit, produkteve të qumështit, vajra ushqyese, yndyrërave, 

kafesë, çajit, kakaos, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta, ëmbëlsira, akuj, mjaltë, shurup melase, tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë, kripë, mustardë, uthull, salcë (kondimente), erëza, akull për rifreskim.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1440 

(220) 14/11/2016 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 

(540)  NOVARTIS 

 

(546) 
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(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencorë,vëzhgues, fotografikë, optikë, peshues, matës, 

sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate  

për incizim, përçimin ose transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; media 

digjitale  regjistrimi; mekanizmat për pajisjet e përpunimit të  dhënave, kompjuterët; softuer 

kompjuterik; harduer kompjuterike, për shembull, për t'u përdorur për paraqitje digjital; 

pajisjet kompjuterike periferike; ndërfaqet për kompjuterë; kompjuterë për të mbajtur në 

dorë, kompjuterë tabletë, asistentë personal digjital dhe pajisje dore digjitale elektronike 

dhe programe të lidhura me to për përdorim në fushën e mjekësisë, shëndetit, palestrës, 

stërvitjeve dhe mirëqenies; pajisjet digjitale elektronike me mundësi për të siguruar qasje në 

internet dhe për dërgim, marrje dhe ruajtjen e të dhënave digjitale për përdorim në fushat e 

mjekësisë, shëndetit, palestrës, stërvitjeve dhe mirëqenies; softuer kompjuterike dhe 

aplikacioni kompjuterik. softuer për përdorim në pajisjet elektronike mobile digjitale e të 

dorës dhe softuer elektronike të tjerë për konsumatoret për përdorim në mbledhjen dhe 

ruajtjen e të dhënave të pacientit dhe informacionit mjekësor, duke përfshirë të dhënat e 

hyrjes së informacionit mbi barnat, pulsi, ritmi i zemrës, ritmi i frymëmarrjes, temperatura 

e trupit, presioni elektrik në trup, lëvizjet e njeriut, softuer elektronike për pozicioni i 

njeriut ose gjendja e fjetjes për përdorim në transmetimin e të dhënave të pacientit dhe 

informacione mjekësore në bazën e të dhënave; softuer kompjuterike për qasje në, 

shfletimin dhe kërkimin online  në bazat e të dhënave në internet që mund të shkarkohen 

para-regjistruar me përmbajtje audio dhe audiovizuale, informacione dhe komente; aparate 

kimike dhe instrument; aparate dhe laboratorë  shkencore dhe instrumentet dhe pajisjet; 

lente optike; lente kontakti  

10  Aparatura dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedike; aparatura dhe instrumente mjekësore, të tilla 

si aparaturat e testimit për qëllime mjekësore ose aparaturat për përdorim në analizë 

mjekësore apo aparaturat diagnostikuese për qëllime mjekësore; sistemet e shpërndarjes së 

barnave me shtyrje, kontrollimin apo lirimin e menjëhershëm i substancave aktive të 

preparateve farmaceutike; inhalator; shiringa për injeksione dhe për qëllime mjekësore; 

sensorë shëndetësore, palestre, stërvitje dhe mirëqenie, monitorët  dhe ekranet   për 

përdorim në mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave pacientit dhe informacionit mjekësor duke 

përfshirë të dhënat e hyrjes së informacionit mbi marrjen e barnave, pulsi, ritmi i zemrës, 

ritmi i frymëmarrjes, temperatura e trupit, presioni elektrik në trup, lëvizjet e njeriut, 

monitorët  dhe ekranet për paraqitjen e pozicionit i njeriut ose gjendjen e fjetjes për 

përdorim në transmetimin e të dhënave të pacientit dhe informacione mjekësore në bazën e 

të dhënave  

41  Edukimi dhe trajnimi, duke përfshirë ofrimin e edukimit dhe trajnimit online, në fushën 

e mjekësisë, kimisë, farmacisë, shëndetësisë, fitnes , stërvitje dhe mirëqenie; aktivitetet 

sportive dhe kulturore; shërbime udhëzimi; organizimin dhe kryerjen e kolokviumeve, 

konferencave, seminareve dhe simpoziumeve; informacione të arsimit; trajnime praktike 

(demonstrim); organizimin dhe kryerjen e mbledhjeve te punës  (trajnuese); ofrimin e  

publikimeve elektronike online, jo të shkarkueshme;  ofrimin e videove on-line  jo të 

shkarkueshme;  organizimin dhe drejtimi i forumeve edukuese në persona; shërbime 

bamirëse, përkatësisht edukimi dhe trajnimi; mësimi personal për profesionistët e kujdesit 

shëndetësor  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe dizajn; dizajnimi dhe 

zhvillimin e hrdverve dhe softuerëve   kompjuterik; analiza kimike; shërbimet kimike; 
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hulumtime kimike; softuer kompjuterik për dizajnim; shërbimet laboratorike shkencore; 

ofrimin e shërbimeve përkrahëse online për përdorimin e programeve kompjuterike, 

softuerëve, aplikacioneve, aparatura dhe instrumente në fushën e mjekësisë, shëndetit, 

fitnes, stërvitjeve dhe mirëqenies; ofrimin e ueb faqeve të përshtatura online dhe ushqim të 

dhënave për shfaqjen e përdoruesve- informata te definuar, e cila përfshin edhe postimet e 

reja blog, përmbajtje të re të medieve, përmbajtje të tjera online  dhe  ueb lidhjet online me 

faqet e tjera të internetit, ofrimin e një faqeje të internetit për të shfaqur informacion në 

lidhje me pajisjet hetimore mjekësore, diagnostifikuese dhe barnave; ofrimin e një faqeje të 

internetit për të shfaqur informacion edukative në fushën e hulumtimeve klinike, hosting 

dhe mirëmbajtjen e një mjedis virtual në fushën e mjekësisë, shëndetësisë, fitnes, 

stërvitjeve dhe mirëqenies  

44  Shërbimet mjekësore, duke përfshirë edhe shërbimet personale mjekësore; kujdesi 

higjienikë për qeniet njerëzore ose kafshët; kujdesi shëndetësor dhe këshillim shëndetësor; 

asistencë mjekësore; ofrimin e informacionit në fushën e shëndetit, fitnes, stërvitjeve, dhe 

mirëqenies duke përfshirë ofrimin e të dhënave (informacionit) që kanë të bëjnë me 

përdorime e farmaceutike; ofrimin faqes së internetit për të shfaqur informacione në lidhje 

me shëndetin dhe mirëqenies shëndetësore, fitnes, stërvitje dhe monitorimi  i gjendjes 

shëndetësore dhe shërbime të vlerësimit; shërbime bamirëse përkatësisht ofrimin e 

shërbimeve mjekësore; shërbimet e  imazheve mjekësore  

45  Shërbime personale dhe sociale të kryera nga të tjerët për të plotësuar nevojat e 

individëve në fushën e mjekësisë, shëndetit, fitnesit, stërvitjeve dhe mirëqenies 

shëndetësore; shërbimet e rrjeteve sociale online që kanë të bëjnë me mjekësinë, shëndetin, 

fitnesin, stërvitjet dhe mirëqenien shëndetësor; shërbime konsultimi  në  lidhje me trajtimet 

mjekësore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1441 

(220) 14/11/2016 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

(546) 

 

 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencorë,vëzhgues, fotografikë, optikë, peshues, matës, 

sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate  

për incizim, përçimin ose transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; media 

digjitale  regjistrimi; mekanizmat për pajisjet e përpunimit të  dhënave, kompjuterët; softuer 

kompjuterik; harduer kompjuterike, për shembull, për t'u përdorur për paraqitje digjital; 
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pajisjet kompjuterike periferike; ndërfaqet për kompjuterë; kompjuterë për të mbajtur në 

dorë, kompjuterë tabletë, asistentë personal digjital dhe pajisje dore digjitale elektronike 

dhe programe të lidhura me to për përdorim në fushën e mjekësisë, shëndetit, palestrës, 

stërvitjeve dhe mirëqenies; pajisjet digjitale elektronike me mundësi për të siguruar qasje në 

internet dhe për dërgim, marrje dhe ruajtjen e të dhënave digjitale për përdorim në fushat e 

mjekësisë, shëndetit, palestrës, stërvitjeve dhe mirëqenies; softuer kompjuterike dhe 

aplikacioni kompjuterik. softuer për përdorim në pajisjet elektronike mobile digjitale e të 

dorës dhe softuer elektronike të tjerë për konsumatoret për përdorim në mbledhjen dhe 

ruajtjen e të dhënave të pacientit dhe informacionit mjekësor, duke përfshirë të dhënat e 

hyrjes së informacionit mbi barnat, pulsi, ritmi i zemrës, ritmi i frymëmarrjes, temperatura 

e trupit, presioni elektrik në trup, lëvizjet e njeriut, softuer elektronike për pozicioni i 

njeriut ose gjendja e fjetjes për përdorim në transmetimin e të dhënave të pacientit dhe 

informacione mjekësore në bazën e të dhënave; softuer kompjuterike për qasje në, 

shfletimin dhe kërkimin online  në bazat e të dhënave në internet që mund të shkarkohen 

para-regjistruar me përmbajtje audio dhe audiovizuale, informacione dhe komente; aparate 

kimike dhe instrument; aparate dhe laboratorë  shkencore dhe instrumentet dhe pajisjet; 

lente optike; lente kontakti.  

10  Aparatura dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedike; aparatura dhe instrumente mjekësore, të tilla 

si aparaturat e testimit për qëllime mjekësore ose aparaturat për përdorim në analizë 

mjekësore apo aparaturat diagnostikuese për qëllime mjekësore; sistemet e shpërndarjes së 

barnave me shtyrje, kontrollimin apo lirimin e menjëhershëm i substancave aktive të 

preparateve farmaceutike; inhalator; shiringa për injeksione dhe për qëllime mjekësore; 

sensorë shëndetësore, palestre, stërvitje dhe mirëqenie, monitorët  dhe ekranet   për 

përdorim në mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave pacientit dhe informacionit mjekësor duke 

përfshirë të dhënat e hyrjes së informacionit mbi marrjen e barnave, pulsi, ritmi i zemrës, 

ritmi i frymëmarrjes, temperatura e trupit, presioni elektrik në trup, lëvizjet e njeriut, 

monitorët  dhe ekranet për paraqitjen e pozicionit i njeriut ose gjendjen e fjetjes për 

përdorim në transmetimin e të dhënave të pacientit dhe informacione mjekësore në bazën e 

të dhënave  

41  Edukimi dhe trajnimi, duke përfshirë ofrimin e edukimit dhe trajnimit online, në fushën 

e mjekësisë, kimisë, farmacisë, shëndetësisë, fitnes , stërvitje dhe mirëqenie;  

aktivitetet sportive dhe kulturore; shërbime udhëzimi; organizimin dhe kryerjen e 

kolokviumeve, konferencave, seminareve dhe simpoziumeve; informacione të arsimit; 

trajnime praktike (demonstrim); organizimin dhe kryerjen e mbledhjeve te punës  

(trajnuese); ofrimin e  publikimeve elektronike online, jo të shkarkueshme;  ofrimin e 

videove on-line  jo të shkarkueshme;  organizimin dhe drejtimi i forumeve edukuese në 

persona; shërbime bamirëse, përkatësisht edukimi dhe trajnimi; mësimi personal për 

profesionistët e kujdesit shëndetësor 

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe dizajn; dizajnimi dhe 

zhvillimin e hrdverve dhe softuerëve   kompjuterik; analiza kimike; shërbimet kimike; 

hulumtime kimike; softuer kompjuterik për dizajnim; shërbimet laboratorike shkencore; 

ofrimin e shërbimeve përkrahëse online për përdorimin e programeve kompjuterike, 

softuerëve, aplikacioneve, aparatura dhe instrumente në fushën e mjekësisë, shëndetit, 

fitnes, stërvitjeve dhe mirëqenies; ofrimin e ueb faqeve të përshtatura online dhe ushqim të 

dhënave për shfaqjen e përdoruesve- informata te definuar, e cila përfshin edhe postimet e 



Buletini Zyrtar Nr. 54 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

206 

 

 

reja blog, përmbajtje të re të medieve, përmbajtje të tjera online  dhe  ueb lidhjet online me 

faqet e tjera të internetit, ofrimin e një faqeje të internetit për të shfaqur informacion në 

lidhje me pajisjet hetimore mjekësore, diagnostifikuese dhe barnave; ofrimin e një faqeje të 

internetit për të shfaqur informacion edukative në fushën e hulumtimeve klinike, hosting 

dhe mirëmbajtjen e një mjedis virtual në fushën e mjekësisë, shëndetësisë, fitnes, 

stërvitjeve dhe mirëqenies  

44  Shërbimet mjekësore, duke përfshirë edhe shërbimet personale mjekësore; kujdesi 

higjienikë për qeniet njerëzore ose kafshët; kujdesi shëndetësor dhe këshillim shëndetësor; 

asistencë mjekësore; ofrimin e informacionit në fushën e shëndetit, fitnes, stërvitjeve, dhe 

mirëqenies duke përfshirë ofrimin e të dhënave (informacionit) që kanë të bëjnë me 

përdorime e farmaceutike; ofrimin faqes së internetit për të shfaqur informacione në lidhje 

me shëndetin dhe mirëqenies shëndetësore, fitnes, stërvitje dhe monitorimi  i gjendjes 

shëndetësore dhe shërbime të vlerësimit; shërbime bamirëse përkatësisht ofrimin e 

shërbimeve mjekësore; shërbimet e  imazheve mjekësore  

45  Shërbime personale dhe sociale të kryera nga të tjerët për të plotësuar nevojat e 

individëve në fushën e mjekësisë, shëndetit, fitnesit, stërvitjeve dhe mirëqenies 

shëndetësore; shërbimet e rrjeteve sociale online që kanë të bëjnë me mjekësinë, shëndetin, 

fitnesin, stërvitjet dhe mirëqenien shëndetësor; shërbime konsultimi  në  lidhje me trajtimet 

mjekësore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1442 

(220) 15/11/2016 

(300) 01461817  23/05/2016  IT 

(731) TORREFAZIONE AMIGOS S.n.c. di 

Severino Mingardi & C. Via delle Saline, 3 

I-34015 MUGGIA, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 30  Kafe; aromatizuesa kafeje [aromatizuesa]; pije me bazë kafe; kafe (e papjekur -); 

pije prej kafe me qumësht; përgatitje bimore për përdorim si zëvendësues kafeje; çikore 

[zëvendësues kafeje]; sheqer; çaj; çaj i ftohtë; pije me bazë çaji; lule ose gjethe për 

përdorim si zëvendësuesa çaji; biskota petit-beurre  

43  Shërbime bari; bar dhe meze të lehta; restorante me vet-shërbim; kefeteri; restorante; 

kafeteri; furnizim me ushqim dhe pije  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1443 

(220) 15/11/2016 

(731) TORREFAZIONE AMIGOS S.n.c. di 

Severino Mingardi & C. Via delle Saline, 3 

(546) 
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I-34015 MUGGIA, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

 

 

(511) 30  Kafe; aromatizuesa kafeje [aromatizuesa]; pije me bazë kafe; kafe (e papjekur -); 

pije prej kafe me qumësht; përgatitje bimore për përdorim si zëvendësues kafeje; çikore 

[zëvendësues kafeje]; sheqer; çaj; çaj i ftohtë; pije me bazë çaji; lule ose gjethe për 

përdorim si zëvendësuesa çaji; biskota petit-beurre  

43  Shërbime bari; bar dhe meze të lehta; restorante me vet-shërbim; kefeteri; restorante; 

kafeteri; furnizim me ushqim dhe pije.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1444 

(220) 15/11/2016 

(731) N.T.P. LIRI Eqrem Qabej nr. 28, 

Ortakoll, 20000 Prizren, KS 

(591) E verdhë, kafe, hiri, kuqe, krem 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(546) 

 

 

 

(511) 30  Çaj, të gjitha llojet e çajeve; mielli dhe produktet e drithërave, kek, biskota, dhe të 

ngjashme që shërbejnë për të shoqëruar pirjen e çajit.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1445 

(220) 16/11/2016 

(731) International Tobacco Plc 

122-126 Tooley Street London SE1 2TU, 

UK 

(591) e kuqe, e bardhe dhe e verdhe 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(546) 
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(511) 34  Duhan, i papërpunuar ose i perpunuar, duke përfshirë puro, cigare, cigarillo, 

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

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

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

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

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

 
 

(210) KS/M/ 2016/1446 

(220) 16/11/2016 

(731) SILBERPFEIL-1934Energy Handels 

GmbH & Co KG Alte Aignerstrasse 43, 

5026, Salzburg, AT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  Silberpfeil 

 

(546) 

 
 

 

(511) 32  Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe 

lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1447 

(220) 16/11/2016 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(591) Bardhë, Kuqe, Portokalltë, Kaftë, 

Bezhe, Gjelbër, Zezë 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(546) 

 

 

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit; pastetë, pastetë 
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mishi, pastetë peshku, pastetë mëlçie, pastetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje 

perimesh; xhelatinë mishi, xhelatinë peshku, xhelatinë perimesh; mish i konservuar; 

produkte mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

terura dhe të ziera; xhelatinë; komposto; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra 

ushqyes dhe yndyrat  

30  Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim; 

pasteta, lyerje dhe xhelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë  

35  Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime; 

marketing direkt; hulumtime tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione 

zyrash; shërbime marketingu, shitje me shumice dhe me pakicë të mishit, peshkut, 

shpezëve, kafshëve të gjuetisë, ekstrakteve të mishit, pastetave, pastetave të mishit, 

pastetave të peshkut, pastetave të mëlçisë, pastetave të perimeve, lyerjeve, lyerjeve të 

mishit, lyerjeve të peshkut, lyerjeve të perimeve, xhelatinave, xhelatinës së mishit, 

xhelatinës së perimeve, mishit të konservuar, produkteve të mishit të pasterizuar, supave të 

mishit; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve të mishit të pasterizuar, të ngrirë, të 

terur apo të zier, fruta dhe perime; shitje me shumicë dhe pakicë të gjelatinës, gjemërave, 

komposteve, vezëve, qumështit, produkteve të qumështit, vajra ushqyese, yndyrërave, 

kafesë, çajit, kakaos, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta, ëmbëlsira, akuj, mjaltë, shurup melase, tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë, kripë, mustardë, uthull, salcë (kondimente), erëza, akull për rifreskim  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1448 

(220) 16/11/2016 

(731) Savatours Sh.pk. Rr.Rexhep Luci 

18/1, Prishtine, KS 

(591) E kuqe; e kalter ngjyre qielli; e kalter; 

e bardhe 
 

(546) 

 

 

 

(511) 35  Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për 

shërbime të telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim 

afarist; demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing   

39  Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë  
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(210) KS/M/ 2016/1449 

(220) 16/11/2016 

(731) Savatours Sh.pk. 

Rr.Rexhep Luci 18/1, Prishtine, KS 
 

(540)  SAVATOURS 

 

(546) 

 
 

 

(511) 35  Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për 

shërbime të telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim 

afarist; demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing   

39  Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1450 

(220) 16/11/2016 

(731) Savatours Sh.pk. 

Rr.Rexhep Luci 18/1, Prishtine, KS 

(591) E kuqe; e kalter boje qielli; e kalter; e 

bardhe 
 

(546) 

 

 

 

(511) 35  Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për 

shërbime të telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim 

afarist; demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing   

39  Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1451 

(220) 16/11/2016 

(731) Akzo Nobel Coatings International 

B.V. Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  MIXIT 

 

(546) 

 
 

 

(511) 2  Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër; llak; hollues për bojën; lëndë ngjyruese të 

gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak; preparate për mbrojtje nga 

ndryshku dhe kalbja e drurit; preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-lyerje); 

bojëra për drurin  

9  Programe kompjuterike; softuare kompjuterike; aparate per procesim te te dhenave qe 

perdoren ne lidhje me perzierjen e ngjyrave  
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(210) KS/M/ 2016/1452 

(220) 16/11/2016 

(300) 30 2016 104633.3/03  18/05/2016  DE 

(731) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Carl-Metz-Straße 1, 76185 Karlsruhe, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  SUN DANCE 

 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Sapunë për përdorim personal; parfumë; vajra esencialë; produkte kozmetike; 

locionë për flok; pasta dhëmbësh; përgatitje për përdorim higjenik dhe të bukurisë, të 

përshfira në këtë klasë; vajra për masazh për përdorim kozmetik; xhelra, kremra, sapunë 

dhe vajra për larje dhe për dush; përgatitje për pastrim për kujdes higjenik dhe të bukurisë; 

kripëra banje, jo për përdroim mjeksor; deodorantë për përdorim personal (parfumë), 

antidjersa (pajisje tualeti); produkte për heqje rrudhash; përgatitje për depilim; shampo; 

përgatitje për kujdes të flokut; përgatitje për tharje floku; spraj për flok; përgatitje për 

dallgëzim floku; përgatitje për mbrojtje nga djegia e diellit (përgatitje kozmetike për nxirrje 

nga dielli); përgatitje kozmetike për kujdes ndaj diellit, në veçanti përgatitje për kujdes pas 

qëndrimit në diell; përgatitje për kujdes solari; përgatitje kozmetike për vet-nxirrje; të kuq 

buzësh; përgatitje kozmetike  për kujdes të lëkurës, syve dhe fytyrës; kremra për fytyrë, 

lëkurë dhe trup; maska për kujdes të fytyrës; makjazhe; përgatije kozmetike për kujdes me 

bashkëenzimën Q10; peceta, të ngopura me locionë kozmetikë, me sapunë, me përgatitje 

për larje, me vajra ose më produkte kozmetikë  

5  Përgatitje farmaceutike; përgatitje higjenike për qëllime mjeksore; substanca dietike të 

përshtatura për përdorim mjeksor; ushqim për bebe; përgatitje për mbrojtje nga djegia e 

diellit për përdorim farmaceutik; balsamë për mbrotje nga djegia e diellit; lëndë prapsuese 

për insekte; përgatije për mbrojtje nga djegia e diellit (përgatitje mjeksore për nxirrje nga 

dielli); përgatitje mjeksore për kujdes ndaj diellit; përgatitje mjeksore për kujdes të 

qëndrimit në diell; përgatitje mjeksore për vet-nxirrje; përgatije mjeksore për kujdes të 

lëkurës, syve dhe fytyrës; përgatitje mjeksore për kujdes me bashkëenzimën Q10; përgatitje 

kimike për përdorim higjenik; artikuj ushqimorë dietikë të përshtatur për përdorim  

mjeksor dhe përdorim higjenik; përgatitja me vitamina dhe minerale si shtesa ushqimore 

për qëllime mjeksore dhe për qëllime jo-mjeksore;  

9  Syze, gjyslykë dielli; kuti për syze; skeletë për syze; xhama për  syze; gajtan, gjerdanë 

dhe shiritë për mbajtjen e syzeve  

14  Artikuj argjendarie; gurë të çmuar; instrumenta për matje kohe dhe kronometrikë  

18  Lëkurë, gëzof kafshësh; sëndukë dhe çanta për udhëtim; çadra; çadra dielli; shkopinj 

për ecje; kamzhikë; parzmore; takëme për kuaj; çanta plazhi; kuti tualeti, jo të pajisura; 

çanta tualeti; çanta për udhëtim për veshje; kuti për letra (portofol); çanta brezi që kapen në 

gajtanët e pantollonave; portofolë xhepi; grup çantash për udhëtim (prej material lëkure).  

21  Mjete dhe enë për qëllime shtëpiake dhe kuzhine, të përfshira në këtë klasë: krëhëra dhe 

sfungjerë; furça (përjashtuar furçat për piktura); furça për tualet; materiale për të bërë furça; 

artikuj për qëllime pastrimi; lesh çeliku; qelq i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar 

(përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); produkte prej qelqi, porcelani dhe argjile që nuk 

përfshihen në klasa të tjera; aparatura uji për pastrim dhëmbësh dhe gomash; fill për 

qëllime dentare; kruese dhëmbësh; mjete për tualet; mjete kozmetike; krëhëra elektrikë; 
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kuti tualeti; doreza për qëllime shtëpiake; sfungjerë të ashpër për kruajtje të lëkurës; kuti 

për krëhëra; peceta për pastrim syzesh, të përfshirë në këtë klas; kurthe për insekte; pajisje 

elektrike për ndjellje dhe vrasje të insekteve  

25  Vesh-mbathje, veshje për kokë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1453 

(220) 17/11/2016 

(731) N.T.P ,,Euro Shop, POZHERAN-

VITI, KS 

(591)  E  Kuqe E Verdhë 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 
 

(546) 

 

 

 

(511) 20  Orendi,pasqyra,korniza fotografishe: artikuj( te pa perfshira në klasat e tjera)prej 

drurit ,tapave,kallami,xunkthi,briri kafshesh,kocke,fildishi,eshtrash, 

baleen,guaskash,qelibari,sedefi,meerschaum dhe zavensues te te gjitha ketyre materjaleve 

ose te materjaleve plastike  

21  Enë Kuzhine ose shtepije me kuti plastike,kreher dhe sfungjera,furca(perveq 

peneleve),materjale perberse te furcave,artikuj per qellime pastrami,artikuj celiku,xhami i 

pa perpunuar dhe gjysom i perpunuar(perveq xhamit te perdorur ne ndertim)qelqe,porcelon 

dhe artikuj argjile te pa perfshira ne klasat e tjera  

24  Tekstilet dhe artikujt  tekstili të pa perfshira ne klasat e tjera,mbulesa shtrati,dhe 

tavoline  

28  Lodra dhe artikuj per te luajtur,artikuj gjimnastike dhe sportive te pa perfshira ne klasa 

te tjera,zbukurime per festat e krishtelindjeve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1454 

(220) 17/11/2016 

(731) Barzara Global LLC 16192 Coastal 

Highway, Lewes Delaware e 19958, US 

(591) e kaltër, ngjyrë portokalli. 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 
 

(546) 

 

 

 

(511) 3  Dyll robaqepësi dhe këpuctari; Dyll robaqepësi; Dyll këpuctari; Dyll këpuctari 

(riparuesi); Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatizuese; aromatizues; Aromatizues tortash 

(vajra esenciale); Vajra aromatike që përdoren për prodhimin e aromave kur nxehen; 

Aromatizues (salca) për pije (vajra esenciale); Vajra esenciale aromatike; Vajra aromatike; 

Përforcues aromash për ushqime (vajra esenciale); Vaj bajamesh; Esenca badiani (illicium 

verum); Vajra aromatike; Vaj pishe; Barbarozë; Vajra të destiluar për kujdes bukurie; Vajra 

esenciale emulsinuese; Vajra dhe esenca eterike; Vajra esenciale; Vajra esenciale për 

përdorim në aromterapi; Vajra esenciale për përdorim shtëpiak; Vajra esenciale për 

përdorim personal; Aroma ushqimesh (vajra esenciale); Vajra esenciale për përdorim në 

industri; Vajra esenciale për përdorim në procesin e prodhimtarisë; Vajra esenciale për 

përdorim në prodhimin e produkteve aromatike; Vajra esenciale nga citroni; Vajra 
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esenciale për qetësim të nervave; Vajra esenciale nga perimet; Esenca eterike; Vaj jasemini; 

Vaj esencial nga druri i pishës; Vajra esenciale të përziera; Vaj levande; Vajra esenciale 

nga limoni; Vaj për aromaterapi; Vajra për kujdes lëkure (jo mjeksore); Vajra për parfume 

dhe erë; Vaj gauterie; Vaj nga druri i çajit; Esenca minte (vaj esencial); Vaj mente e 

papërpunuar; Vajra esenciale natyrale; Vajra natyral për qëllime kozmetike; Vajra jo-

mjeksore; Vajra parfumesh për prodhimin e preparateve kozmetike; Përgatitje aromaterapi; 

Vaj trandafili; Safrole; Temjan tymosës (Kunko); Terpenë (vajra esenciale); Ujë lulesh; 

Aroma ushqimi i pëgatitur nga vajrat esenciale; Toileteri; Parfumeri dhe aroma; Aroma për 

përdorim personal; Aromatikë për parfume; Aromatik për aroma; Spraj aromatizues trupi; 

Ujë aromatizues; Ujëra të parfumuar tualeti; Peshqir të aromatizuar; Losione dhe kremëra 

trupi; Baj rume (Bay rums) vajra; Parfume vanilje; Faculeta kolonje të impregnuara; 

Deodorantë trupi (parfumeri); Ekstrakte nga parfumet; Parfumeri natyrale; Vajra natyral për 

parfume; jonizues (perfumeri); Qilibar (parfumeri); Kremëra aromaterapie; Kremëra të 

parfumuar; Ujë levande; Ujë levande për përdorim kozmetik; Losione aromaterapie; Mentë 

për parfumeri; Vajra peperminti (parfumeri); Misk (nayral); Misk (perfumeri); Kolonjë; Ujë 

parfumi (Eau de parfum); Aroma; Praparate aromash; Parfumeri; Parfumeri nga druri i 

pishës; Perfume; Parfume të ngurtë; Parfume për qëllime industriale; Bazë për aroma 

parfumesh; Preparate tymosëse (perfume); Vaj trandafili për qëllime kozmeike; Vanilin 

sintetik (parfumeri); Misk sintetik; Parfumeri sintetike; Spraj për trup (jo mjekësor); 

Parfume të lëngshëm; Ujë tualeti; Ujë tualeti që përmban vaj gjarpëri; Pomande (substanca 

aromatike); Heliotropin; Ekstrakte lulesh (parfume); Preparate për pastrim dhe kujdes të 

trupit; Make-up; Letër abrazive për përdorim në thonjt e gishtërinjëve; Letër zmerile për 

përdorim në thonjt e gishtërinjëve; Tabela abrazive për përdorim në thonjt e gishtërinjëve; 

Preparate për vetë rezitje (kozmetikë); Bazë për lustrim të thonjëve; Shkëlqyes fytyre; 

Shkëlqyes fytyre dhe trupi; Shkëlqyes thonjësh; Ngjyrë fytyre; Ngjyrë qerpikësh; Ngjyrë 

trupi (kozmetikë); transfere dekorative për qëllime kozmetike; Vetulla  të reme (false); Tatu 

të përkohsme për qëllime kozmetike; Xhel për vetulla; Xhel për thonj; Xhel për sy; Xhel 

për heqjen e Make-apit; Shkëlqyes për buzë; Make-up për lëkurë; Make-up për në fytyrë; 

Make-up për fytyrë dhe trup; Maskara; Make up i dyfishtë për qepalla; Make-up për kuti; 

Kozmetikë dekorative; Ngjitës dekorativ për thonjë; Ngurtësues thonjësh (koozmetikë]; 

Kondicioner thonjësh; Qerpik të remë; Ngjitës për fiksim të qerpikëve të remë; Thonjë të 

remë; Maje të thonjëve (kozmetikë); Thonjë artificial për qëllime kozmetike; Thonjë të 

remë; Thonjë artificial për gishtërinj nga metali i çmuar; Zbardhues thonjësh; Preparate 

kozmetike për qerpikë; Kozmetikë në formë ruzhi; Kozmetikë në formë të hiezuesit të 

syve; Pudër kozmetike për zbardhim të fytyrës; pastë kozmetike për neutralizim të 

shkëlqimit; Pudër për make-up; Xhele kozmetike për sy; Mbështjellës buzësh (kozmetikë); 

Maska bukurie; Lapsa kozmetik; Lapsa kozmetik për sy; Pudër kozmetike për fytyrë; Kuti 

rimbushëse për pudër (kozmetikë); Kozmetikë vetullash; Bronxë dielli; Kozmetikë në 

formë të xhelit; Pluhur presioni për fytyrë; Kuti pudre (kozmetikë); Korektor fytyre; 

Korektor; Korektor për spote dhe njolla; Shkumës për make-up; Krem thonjësh; Krem për 

çehre (dukje); Baza Make upi; Kremëra kozmetike; Mus shkumë flokësh (kozmetikë); 

Kremëra për vetë rezitje (kozmetikë); Krem bazë; Kremëra për nxirje të lëkurës; Krem 

dielli; Krem për rezitje; Buzkuq në formë kremi; Buzkuq në formë kremi; Arka buzkuqësh; 

Lecka fytyre të impregnuara me kozmetikë; Lustrues thonjësh; Vernik thonjësh për qëllime 

kozmetike; Lapsa për lustrim të thonjëve; Heqës i llakut të thonjëve; Lapsa për heqjen e 

llakut të thonjëve; Heqës të vernikut të thonjëve (kozmetikë); Adezivë për qerpikë, flokë 
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dhe thonjë të remë; Adezivë për afiksim të thonjëve artificial të gishtërnjve; Adezivë për 

afiskim të vetullave të reme; Ngjitës për forcim të thonjëve; Losion për forcim të hotnjëve; 

Losione për vetë nxirje (kozmetikë); Losione për heqjen e Make-upit; Vaj kutikle; Materile 

për mbulim të thonjve; Qerpikë; Baza likuide; Qumështe tanine (kozmetikë); Qumështe për 

heqjen e Make-upit; Letra të lagura peshqir të impregnuar me losion kozmetik; Lapsa 

vetullash; Lapsa Make-upi; Lapsa sysh; Vizues (kozmetikë) për sy; laps vizues; Lapasa për 

skuqje; Vizues buzësh; Mbështjellës bazë për thonjë (kozmetikë); Bazë thonjësh 

(kozmetikë); Bazë për Make-up në formë të pastave; Ngjyra përmirësimi; Ngjyra vetullash; 

ngjyra vetullash në formë lapsi dhe pudre; Eyeliner; Shkëlqyes buzësh në formë palete; 

Pudër për lustrim thonjësh; Preparate artificiale për nxirje; Preparate për kujdes të thonjëve; 

Preparate për forcimin e thonjëve; Shkëlqyes për qëllime kozmetike; Preparate për heqjen e 

Make-upit; Forcues thonjësh; Preparate Make-upi për fytyrë dhe trup; Heqës të make up 

për fytyrë; Pudër Make-up; Pudër e shlirë fytyre; Pudër fytyre në formë të pudrës-letër 

mbështjellëse; Pudër për formësimin e majeve të thonjëve; Pudër fytyre (jo-mjekësore); 

Kuti që përmbajnë make-up; Buzkuq kozmetik; Adeziv vetë ngjitës për vetulla të reme; 

Hije qepallash; Përfocues nën sy; Mbulesa për skulpturimin e thonjve të gishtërinjëve; 

Stikerë arti për trup; Make-up për sy; Kuti për pudër solide (kozmetikë); Make up teatri; 

Gjak i falsifikuar; Buzkuq Likuid; Baza Likuide  (mizu-oshiroi); Eyeliners likuid; Lustrues 

të pjesës së epërme të thonjëve; Lloje të thonjëve për gishtërinj; Bazë lëkure; Baza kremi; 

Ngjyra kozmetike për sy; Buzkuq; Ruzh; Deodorantë dhe kundër djersitës; Deodorantë për 

kujdes trupi; Deodorantë për këmbë; Deodorantë për qenje njerzore ose për kafshë; 

Deodorantë për përdorim personal (perfumeri); Deodorantë, për përdorim personal në  

formë të shkopit; deodorantë kundër djersitjes; Sapun deodorant; Spraj deodorant për 

femra; Deodorantë personal; Kundër djersitës jo-mjekësor; kundër djersitës (tualeteri); 

kundër djersitës për përdorim personal; Pluhur këmbësh (jo mjekësor); deodorant rulli 

(tualeteri); Spraj trupi; Kundër djersitës në formë të sprajit; Preparate për kujdes të lëkurës; 

Shtresa pastruese për trup; Regjës për qëllime kozmetike; Kremëra për redukim të celulitit; 

Pudër e parfumosur (për përdorim kozmetik); Kremëra aromatik për trup; Qumësht 

bajamesh për qëllime kozmetike; Zbutës buzësh (jo mjekësor); Kondicioner lëkure; Zbutës 

lëkure (jo mjekësor); Zbutës këmbësh (jo mjekësor); Kondicioner buzësh; Pudër trupi; 

Lecka pastruese për trup; Vaj për bebe; Kremëra për zbardhje të trupit; Xhel petroliumi për 

qëllime kozmetike; Kompozime për kujdes të lëkurës pas ekspozimit ndaj rezeve të Diellit; 

Kremëra për rezitje rezistente ndaj lagështisë; Krem për zvogëlim të moshës; Xhele për 

rezitje (nxirje); Mbështjellës buzësh (jo mjekësor); Tonerë fytyre (jo kozmetikë); Kremëra 

dermatologjik (të ndryshëm nga ata mjekësor); Kremëra dite; Shteresa; Shteresa  për kujdes 

të lëkurës; Shteresa për pastrim të lëkurës; Pastrues trupi; Kremëra shtresor; Shtresa 

pastruese për qëllime kozmetike; Shtresa pastruese për fytyrë; Emulsinues fytyre; 

Emulsinues trupi; Esenca për kujdes të lëkurës; Vajra esenciale për kujdes të lëkurës; Vajra 

esenciale që përdoren për freskim të ajrit; Ndriçues trupi; Gjalpë e kakaos për qëllime 

kozmetike; Preparate kozmetike për kujdes të lëkurës; kozmetikë për përdorim në trajtimin 

e lëkurës së rudhur; Kozmetikë për trajtimin e lëkurës së tharë; Shkumë kozmetike që 

përmban krem për rezitje; Shtresa kozmetike për trup; Kremë kozmetike për duar; Krem 

kozmetik për forcimin e lëkurës për reth syve; Losione kozmetike për fytyrë; Losione 

kozmetike për nxirje; Vajra kozmetike për epidermë; Zbutës kozmetik (lagështues); Krem 

kozmetik ushqyes; Krem kozmetik për regjenerim të lëkurës; Preparate për kujdes të 

lëkurës; Preparate kozmetike për mbrojtje nga dielli; Preparate kozmetike për përdorim në 
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minimizim e rudhave të fytyrës; Preparate kozmetike për lëkurë të tharë gjatë shtatzanisë; 

Mbrojtës buzësh (kozmetikë); Kozmetikë për mbrojtje të lëkurës nga djegia e diellit; 

Produkte kozmetike në formë të aerosoleve për  kujdes të lëkurës; Preparate për zbardhje të 

lëkurës (kozmetikë); Kozmetikë në formë të losioneve; Kozmetikë në formë të qumështit; 

Kompresa sysh për qëllime kozmetike; Zbardhues; Kremëra kozmetik lëkure jo mjekësorë; 

Krem këmbësh jo mjekësor; Krem trupi; Krem buzësh; Krem kundër rrudhave; Krem 

kundër akneve (njollave); Krem maske për trup; Krem trupi (jo mjekësor); Krem për 

pastrim të lëkurës (jo mjekësore); Krem për kujdes të lëkurës (kozmetikë); Kremëra për 

kujdes lëkure, të ndryshme nga ato që përdoren në mjeksi; Krem për shkëlqim të lëkurës; 

Krem lëkure; Krem fytyre (jo mjeksore); Krem fytyre për përdorim kozmetik; Krem për 

redukimin e dukjes së pleqërisë; Krem sysh; Kremëra (jo mjeksor) për sy; Krem për zbutje 

të lëkurës për qëllime kozmetike; Krem për heqjen e Make-upit; Krem duarsh; Krem për 

dukje të qartë (natyrale); Krem për pas rrojes; Krem pas rezitjes; Krem për forcimin e 

lëkurës; Kremëra dhe losione për rezitje; Krem kundër plakjes; Krem jo mjekësor për 

pastrim; Lecka të impregnuara me pastrues të lëkurës; Spraj topik lëkure për qëllime 

kozmetike; Losione rroje; Losione banje; Losione lëkure; Losione për pastrim të lëkurës; 

Losione duarsh (jo mjeksor); Losione për rezitje; Losione maskash për fytyrë; Losione 

bebesh; Losione për kujdes të lëkurës (kozmetikë); Losione për kujdes të fytyrës dhe trupit; 

Losion për mbrojtje nga mosha; Losione për rezitje; Losion për qëllime kozmetike; Losione 

për redukim të celulitit; Losione sysh; Losione duarsh; Losione për pas rezitjes; Losione 

për rezitje (kozmetikë); Losion trupi; Losione rudhash të syve; Maska lëkure (kozmetikë); 

Maska këmbësh për kujdes lëkure; Maska fytyre; Maska fytyre lagështuese; Paketa fytyre; 

Maska dore për kujdes lëkure; Maska trupi; Vajra për kujdes lëkure (kozmetikë); Vajra për 

qëllime kozmetike; Vajra duarsh (jo mjekësore); Vajra pas rezitjes (kozmetikë); Vajra për 

rezitjes; Vajra për nxirje (kozmetikë); Vajra trupi (për përdorim kozmetik); Spraj vaji për 

trup; Gjalpë trupi; Melhem (jo mjeësor); Qumësht për nxirje; Qumësht për trupin e bebeve; 

Losion qumështi për kujdes lëkure; Qumësht për pas rrojes; Qumësht pas rezitjes; Mus për 

kujdes lëkure; Kremëra (jo mjekësorë) për trup; Pelena jo mjekësore për skuqje të shpejt; 

Kremëra jo mjeksore; Balm i ndryshëm nga ai për qëllime mjekësore; Losion jo mjekësor 

për pastrimin e lëkurës; Zbutës jo mjeksor; Kremëra ushqyes (jo mjeksorë); Pudër bebesh 

(jo mjeksore); Pelenë kremi (jo mjeksore); Krem jo mjeksor për trajtim të skalpit; Losion 

këmbësh jo mjeksor; Preparate jo mjeksore për kujdes të buzëve; Serume lëkure jo 

mjeksore; Losione stimuluese jo mjeksore për kujdes lëkure; Krem nate; Krem nate 

(kozmetikë); Xhele lagështues (kozmetikë); Lagështues kundër plakjes i përdorshëm si 

kozmeikë; Losione lagështuese trupi (kozmetikë); Koncentrate lagështuese (kozmetikë); 

Lagështues; Krem lagështues për kujdes të lëkurës (kozmetikë); Lagështues kundër plakjes; 

Kremëra lagështues, losione dhe xhele; Losione lagështues për lëkurë (kozmetikë); 

Preparate lagështuese; Lagështues trupi; Lagështue fytyre (kozmetikë); Zbutës lëkure; 

Zbutës lëkure (jo mjeksor); Paketa maskash poroze që përdoren si kozmetikë; Krunde orizi 

për lustrim të lëkurës (arai-nuka); Freskues lëkure; Lecka që përmbajnë krem për rezitje 

dhe bllokim të diellit për përdorim në lëkurë; Krem për pastrim të lëkurës; Xhel pastrues 

(kozmetikë); Losione pastrimi; Maska pastrimi; Qumësht pastrues për kujdes lëkure; 

Pastrues lëkure (kozmetikë); Pastrues lëkure (jo mjeksor); Qumësht pastrues jo mjeksor; 

Kremëra bariere; Preparate për kujdes lëkure kundër plakje (jo mjeksor); Preparate për 

kujdes të këmbëve (jo mjeksore); Preparate për zbardhim të lëkurës; Lagështues lëkure; 

Pastrues lëkure; Mbrojtës buzësh (jo mjeksor); Preparate për kujdes kundër heqjes së 
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rudhave; Preparate për rezitje (kozmetikë); Preparate për bllokim të diellit; Pastrues lëkure 

(jo mjeksor); Pudër fytyre; Pudër fytyre në letër; Pudër trupi; Maskë pudre për trup; Paketa 

rimbushëse shpërndarëse kremi për kujdes lëkure; Paketa rimbushëse pastruese 

shpërndarëse kremi për kujdes lëkure; Shkumë pastruese; Krem retinoli për qëllime 

kozmetike; Pastrues fytyre (kozmetikë); Bllokues dielli; Losione  mbrojtëse nga dielli; 

Vajra për bllokim të diellit (kozmetikë); Vajra për nxirje për qëllime kozmetike; Preparate 

për mbrojtje nga dielli; Preparate për kujdes nga dielli; Preparate për kujdes nga dielli për 

përdorim kozmetik; SPF spraj për bllokim të diellit; Krem për bllokim të diellit 

(kozmetikë); Mbrojtës buzësh nga dielli; Buzëkuq për bllokim të diellit (kozmetikë); 

Kompozime për shkëlqim të lëkurës (kozmetikë); Kripër banje; Mbrojtës nga dielli; Larës 

fytyre (kozmetikë); Lagështues pas rezitjes; Teksturizues lëkure; Gurë rroje (astringjent); 

Krem ftohës; Talk puder  për përdorim tualeti; Talk pudër për trup; Talk pudër (jo 

mjeksore) për bebe; Pastrues lëkure (kozmetikë); Pudër tualeti; Qumësht pastrues për 

qëllime kozmetike; Qumësht fytyrë, trup dhe duar; Krem tonimi (kozmetikë); Tonim 

bukurije për aplikim në fytyrë; Tonim bukurije për aplikim në trup; Tonik (kozmetikë); 

Toner lëkure; Toner lëkure jo mjeksor; Toner për përdorim kozmetik; Zbutës; Krem 

lagështues pas rrojes; Qumësht lagështues; Preparate flokësh dhe trajtime; Zbutës pas 

rrojes; balsam pas rrojes; Gurë për rroje; Dyll depilimi; Xhel për pas rojes; Preparate 

depilimi; Emulsinues për pas rojes; Shirita dylli për heqjen e leshrave të trupit; Takëm roje, 

që përmban krem roje dhe për pas rrojes; Kremëra për pas rojes; Krem depilimi; Krem para 

rojes; Losione depilimi; Losione pas rojes; Pasta për ripat e rojes; Preparate rojesh; 

Preparate rojesh në formë të lëngshme; Preparate para rojesh; Shkumë për roje; Sapun për 

roje; Shkopinj për roje (preparate); Spraj për roje; Kondicioner për flokë të bebeve; Balsam 

i kondicionuar; Balsam flokësh; Kondicioner flokësh; Shufra për kondicionim të flokëve; 

Kondicioner flokësh për bebe; Kondicioner në formë të sprajit për skalp; Mus shampon për 

bebe; Ngjyra mjekre; Tintë (ngjyrë) për flokë; Briliantinë; Dyll flokësh; Dyll për stilizim të 

flokëve; Hidrogjen perokdid për qëllime kozmetike; Trajtim dylli për flokë; Dyll 

mustaqesh; Xhel flokësh; Xhel për stilizim; Xhel për fiksim të flokëve; Xhel në formë 

spraji i cili është ndihmë stilizimi; Lustër flokësh; Xhel për mbrojtje të flokëve; Preparate 

zbardhues (për heqje ngjyrash) për kozmetikë; Kozmetikë për përdorim në flokë; Losion 

kozmetik flokësh; Preparate kozmetike për flokë dhe skalp; Preparate kozmetike për 

regullim flokësh; Paisje për valëzim të përhershëm të flokëve; Krem për kujdes flokësh; 

Krem flokësh; Krem kondicionues; Krem për mbrojtje të flokëve; Krem për fiksim të 

flokëve; Shampon mjeksor; Losione për mjekër; Losion për kujdes të flokëve; Losion 

flokësh; Losion takëm velëzues; Losion stilizimi; Losione për mbrojtje të flokëve; Losione 

për valëzim permanent; Losion për trajtimin e forcimit të flokëve; Maska flokësh; vajra për 

kondicionim të flokëve; Vajra banje për kujdes të flokëve; Vaj për krehje; Vaj për fiksim të 

lokëve; Mus i cili është ndihmës për stilizim të flokëve; Shampon jo mjeksor; Preparate jo 

mjeksor për zbutje të djegies nga dielli; Shampon jo mjeksor për flokë; Neutralizues për 

valëzim permanent; Preparate për neutralizim të flokëve; Preparate për zbardhim të 

flokëve; Lagështues flokësh; Ngjyra flokësh; Loione ngjyrash për flokë; Pomadë në formë 

shkopi; Ushqyes flokësh; Pomadë për qëlime kozmetike; Pomadë flokësh; Preparate për 

mirëmbajtjen e flokëve; Preparate për kujdes të flokëve, jo për qëllime kozmetike; 

Preparate për mbrojtje të flokëve nga dielli; Preparate për drejtim të flokëve; Preparate për 

valëzim të flokëve; Trajtim permanent të flokëve; Preparate për mbjelljen e flokëve; 

Preparate për ngjyrosjen e flokëve; Preparate për valësim dhe kaqurela të flokëve; Preparate 
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tinte (ngjyrosje) të flokëve; Preparate për trajtim të flokëve; Ngrirje e flokëve (ngjyrosje); 

Detangler; Pudër flokësh; Pudër për larje të flokëve; Pako mbushëse për shpërndarje të 

forcuesve të flokëve; Pako mbushëse për shpërndarje të shamponit; Mos (tualeteri) për 

përdorim në stilimin e flokëve; Mus flokësh; Mus për mbrojtjen e flokëve; Solucione të 

ftohta për valëzim të flokëve; Maskara flokësh; Spraj flokësh; Shpërlarës të flokëve (për 

përdorim kozmetik); Shpërlarës flokësh (shampon – kondicioner); Shkëlqyes flokësh; 

Emulsinues flokësh; Heqës të ngjyrës së flokëve; Tonik flokësh; Tonik flokësh (jo 

mjekëor); Pastë për stilim të flokëve ; Mus stilimi; Shamponë të tharë; Teksturizues i 

flokëve; Likuid flokësh; Fiksues flokësh; Veshje flokësh për meshkuj; Kondicioner 

lageshtues për flokë; Hidrogjen peroksid për përdorim në flokë; Shampon zbokthi; 

Shampon-kondicioner; Shamponë; Shampon shufra; Shampon bebesh; Shampon për flokë 

njerzish; Shampon për përdorim personal; Shampon zbokthi, jo për qëllime mjeksore; Vaj 

fiksues Japonez për flokë (bintsuke-abura); Heqës flokësh dhe preparate roje; Preparate 

banje; Vajra aromatik për banjë; Kripëra aromatike për banjë; Mus banje për bebe; Bimë 

banje; Bomba banje; Preparate kozmetike për banjë; Xhel banje; Koncetrate banje (jo 

mjeksore); Losione banje (jo mjeksore); Vajra banje; Vajra banje për qëllime kozmetike; 

Qumësht banje; Kripra banje jo mjeksore; Thithës trupi jo mjekësor; Krem banje (jo 

mjeksor); Vajra banje jo mjeksore; Preparate banje jo për qëllime mjeksore; Xhele 

shkumëzuese për banjë; Likuid shkumëzues për banjë; Perla banje; Perla banje (jo 

mjeksore); Banjë me fluska; Pudër banje (jo mjeksore); Shkumë banje; Shkumë banje (jo 

mjeksore); Shkumë banje dhe dushi; Kripëra banje, jo për qëllime mjeksore; Sapun banje; 

Sapun dhe xhele; Sapun anti bakterial; Larës fytyre anti bakterial (jo mjeksor); Sapun të 

parfumuar; Sapun bajamesh; Xhel banje dhe dushi, jo për qëllime mjeksore; Xhel për 

përdorim kozmetik; Sapun i granuluar; Sfungjer i impregnuar me sapun; Sapun 

dezinfektues; Sapun të parfumuar dezinfektues; Xhele dushi; Kremëra dushi; Shtresa 

pastruese për këmbë; Shtresa pastruese për duar; Torte sapuni për larje trupi; Sapun 

karbolik; Sapun bukurie; Sapun kozmetik; Sapun krem për trup; Sapun kremi; Kremëra 

(sapun) për përdorim në  larje; Sapun mjeksor; Larës mjeksor duarh; Sapun tualeti jo 

mjeksor; Sapun me erë; Agjent larës për duar; Sapun industrial; Pako mbushëse për 

shpërndarje të xhelit për dush; Pako mbushëse për shpërndarje të sapunit për duar; Sapun; 

Shufra sapuni; Sapun i thatë; Sapun dushi; Sapun lëkure; Sapun për kujdes trupi; Sapun 

kundër djersitjes; Sapun kundër djersitjes së këmbëve; Sapun Loofah (që përdoret si 

sfungjer); Solucion sapuni; Produkte sapuni; Sapun jo mjeksor; Sapun për përdorim 

personal; Sapun për fytyrë; Sapun për duar; Sapun letre për përdorim personal; Sapun në 

formë xheli; Sapun likuid për larje këmbësh; Sapun në formë likuide; Sapun banje në formë 

likuide; Sapun likuid për duar dhe fytyrë; Sapun tualeti; Shampon trupi; Ngjyra kozmetike; 

Shkëlqyes (xixëllima) në formë spraji që përdoret si kozmetikë; Lecka të lagura për qëllime 

sanitare dhe kozmetike; Maskë  xheli për sy; Faculeta higjienike femrash për pastrim; Xhel 

dushi dhe banje; Larës trupi; Gurë artificial shtufi; Sapun pa emulsinues për larje trupi; 

Faculeta të impregnuara për pastrim (jo mjeksore, të përdorshme nga një person); 

Kozmetike për kujdes bukurije; Krem zbutës bukurije; Losione dhe kremëra kozmetik; 

Losione bukurije; Preparate kozmetike që ndihmojnë riritjen e flokëve; Preparate për 

kozmetike për kujdes të thonjëve; Preparate kozmetike për forcimin e gjinjëve; Serume 

bukurije; Kozmetikë për përdorim në lëkurë; Kozmetikë në formë të kremërave;Kozmetikë 

në formë të pudrave; Qumësht bukurije; Preparate kologjeni për qëllime kozmetike; 

Kremëra për larje; Pudra kremoze për fytyrë; Këna për qëllime kozmetike; Lecka të 
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disponueshme të impregnuara me komponentë pastrues për përdorim në fytyrë; Faculeta të 

impregnuara me preparate për heqjen e make-upit; Shiritë me qepalla të dyfishta; Preparate 

larës për përdorim personal; Çorape jo mjekësore; Preparate jo mjekësore për kujdes të 

trupit; Dushe jo mjekësore; Preparate jo mjekësore bukurije; Neutralizues buzësh; Preparate 

ngjyrimi për qëllime kozmetike; Gurë shtufi për përdorim personal; Maska pastrimi për 

fytyrë; Preparate pastrimi për përdorim presonal; Lecka të lagura për pastrim kozmetik; 

Preparate dushi; Larës duarsh; Preparate dushi për saniatri peronsale ose qëllime deodoranti 

(tualeteri); Pastrues duarsh; Pako mbushëse për shpërndarje të kozmetikës; Shkuma për 

pastrim të fytyrës; Shkuma për pastrim të trupit; Shkuma që përdoren në dushe; Serum për 

qëllime kozmetike; Pastrues këmbësh; Krem fluid (kozmetikë); Faculeta të impregnuara me 

vaj esencial, për përdorim kozmetik; Peshqir letre për duarsh i impregnuar me agjent 

pastrues; Ngjyra kozmetike për lëkurë; Preparate higjienike orale; Larës goje, jo për 

qëllime mjekësore; Xhel dhëmbësh; Xhel dental për zbardhje; Preparate kozmetike për 

kujdes të gojës dhe dhëmbëve; Takëm të produkteve kozmetike orale; Shirita për zbardhje 

të dhëmbëve; Shirita për zbardhje të dhëmbëve të impregnuar me preparate zbardhues të 

dhëmbëve (kozmetikë); Shirita për freskim të frymëmarjes; Losione për pastrim të 

dhëmbëve; Pasta mjekësore dhëmbësh; Pudër e lagur dhëmbësh; Spraj goje jo mjekësore; 

Dentifricë jo mjekësorë; Pasta dhëmbësh jo mjekësore; Freskues të frymëmarjes; Freskues 

të frymëmarjes në formë të   shkopinjëve përtypës me ekstrakte  nga druri i mështekës; 

Pasta dhëmbësh në formë të ëmbëlsirave të buta; Pudër dentifrice; Dentifric dhe larës goje; 

Lustrues dhëmbësh; Lustrues protezash; Preparate për pastrimin e protezave; Preparate për 

pastrimin e dhëmbëve; Preparate për kujdes të dhëmbëve; Pudër dhëmbësh; Spraj goje, jo 

për përdorim mjeksor; Spraje fyti (jo mjeksor); Spraj për freskim të frymëmarjes; Freskues 

goje (frymëmrajes), jo për qëllime mjeksore; Dentifric; Dentifrice në formë të çam çakëzit; 

Tableta zbulimi (gjurmësh) për përdorim personal në zbulimin e gurit në dhëmb; Dentifric 

likuid; Larje goje; Preparate abrazive për përdorim në trup; Losione të parfumuara 

(preparate tualeti); Losione trupi aromatike; Kondicioner kutikule; Vaj bergami; Lecka të 

lagura me losion kozmetik; Alga deti për kozmetologji; Dyll masazhe; Aloe vera xhel për 

qëllime kozmetike; Xhel masazhe i ndryshëm nga ai për qëllime mjekësore; Veshje e 

impregnuar për përdorim kozmetik; Vata pastrimi të impregnuara me kozmetikë; Vata 

pastrimi të impregnuara me preparate tualeti; Gurë thithës për këmbë; kozmetikë për 

përdorim personal; Kozmetikë dhe preparate kozmetike; Takëme kozmetike; Preparate 

kozmetike për kujdes trupi; Preparate fytyre; Preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

Preparate kozmetike për tharje të thonjëve; Kozmetikë; Preparate kozmetike që përdoren si 

ndihmë për dobësim; Kozmetikë në formë të vajit; Shkums për qëllime kozmetike; Krem 

kutikule; Këna (ngjyrë kozmetike); Pudër këne; Facoleta të impregnuara me losion 

kozmetik; Facoleta të impregnuara me kozmetikë; Llak për qëllime kozmetike; Adeziv për 

qëllime kozmetike; Adeziv për ngjitje të flokëve të reme;  Ngjitës për lidhje të pjesëve të 

flokëve; Graso për qëllime kozmetike; Garzë për qëllime kozmetike; Krem masazhe, jo 

mjeksore; Vajra masazhe; Vajra dhe losione masazhe; Vajra masazhe, jo mjeksore; Vajra 

për qëllime tualeti; Melhem për përdorim kozmetik; Vajra minerale (kozmetikë); 

Kozmetikë jo mjeksore; Preparate masazhi jo mjeksore; Tualeteri jo mjeksore; Vata 

pambuku për qëllime kozmetike; Shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; Topa pambuku 

për qëlime kozmetike; Gurë shtufi; Gurë shtufi që përdoret në trup; Preparate pastrues 

hunde për qëllime sanitare personale; Pastrues të brushave kozmetike; Heqës kutikuli; 

Preparate pedykiri; Heqës i xhelit të thonjëve; Preparate Aloe vera për qëllime kozmetike; 
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Produkte për kujdes bebesh (jo mjeksore); Shtesa dobësimi (kozmetikë), të ndryshme nga 

ato për përdorim mjeksor; Gomë shpirti (maska) për përdorim kozmetik; Spraj uji mineral 

për qëllime kozmetike; Trajtim skalpi (jo mjeksor); Vata pambuku për Make-up; Peshqir 

dore të letrës të impregnuar me kozmetikë; Preparate sanitare që janë tualeteri; Preparate 

pastrimi dhe aromash; Aroma amvisërie; Preparate aromash ajri; Qese për parfumosje të 

çarçafëve; Kone aromatike pishe; Gurë qeramike aromatik; Qese aromash për jastëk syri; 

Shkopin Joss (aroamtik); Qese aromash; Spraj aromatik çarçafësh; Dru aromatik; Spraj 

aromatik dhome; Aroma të cilat i emitojnë qirinjt për aromë dhome; Jastëk aromaterapie që 

përmbajnë putpuri në kontejner pëlhure; Qese e impregnuar me substanca parfumesh; Qese 

e mbushur me substanca aromash; Qese e mbushur me substanca të parfumosura; Ekstrakte 

lulesh; Potpourri (erna); Kone aromatike; Qese të impregnuara me substanca aromatike; 

Room fragrancing preparations; Preparate aromash për dhoma; Preparate freskuese për 

qilima; Heqës i erës së kafshëve shtëpiake; Rimbushës aromash për shpëndarës jo elektrik 

aromash dhome; Rimbushës elektrik për shpërndarës arome dhome; Parfume dhome në 

formë spraji; Temjan; Spraj temjani; Potpurri qesesh për inkorporim në jastëk për 

aromaterapi; Detergjent lavanderie; Fletë tharëse anti statike; Spraj anti statik për veshje; 

Lustër lavanderie; Detergjente biologjike lavanderie; Agjent larës për tekstile; Sapun 

detergjenti; Aditiv lavanderie; Aditiv lavanderie për zbutje të ujit; Nisheste natyrale për 

qëllime lavanderie; Vajra esenciale si parfume për qëllime lavanderie; Xhelatinë algash deti 

për përdorim lavandeie (funori); Agjent ruajtës për larje; Sodë për zbardhje; Kipëra për 

zbardhje; Shtesa për shpërlarje për përdorim në larjen e veshjeve; Agjent shpërlarës për 

lavanderi; Nisheste lavanderie; Lëvore Quillëre për larje; Glazurë nishetje për qëllime 

lavanderie; Preparate për kondicionim pëlhurash; Zbutës pëlhurash; Dyll lavanderie; 

Lavanderi vlerësuese (matëse); Lavanderi zbardhuese; Detergjente lavanderie për qëllim 

pastrimi në amvisërie; Detergjent komercial lavanderie; Preparate lavanderie për tërheqjen 

e papastërtisë; Preparate lavanderie për tërheqjen e ngjyrave; Preparate pastrues për 

pëlhura; preparate lavanderie për thithje; Preparate sheshimi (nishesteje); Preparate larës 

për qëllime shtëpiake; Detergjente për makina për larje enësh; Preparate pastrimi-tharës; 

Detergjent forcimi; Sapun për shkëlqim tekstili; Sapun lavanderie; Kaltërues lavanderie; 

Sodë larëse, për pastrim; Zbardhues pëlhurash; Sapun likuid për lavanderi; Likuid 

lavanderie; Fluid për pastrim të thatë; Zbutës pëlhurash për lavanderi; Preparate kimike për 

lavanderi; Kimikate zbardhues-ngjyrash (ngjyrë) për qëllime amvisërie (lavanderi); 

Preparate pastrimi veturash; Dyll automobilsh; Detergjent për automobila; Dyll karnuba për 

përdorim në automobilë; Lustrues automjetesh; Pastruesh automobilash; Likuid për 

pastrimin e xhamave të automobilëve; Shampon automobilash; Shampon për automjete; 

Preparate për pastrim dhe lustrim të lëkurës dhe këpucëve; Aplikatorë për lustrim këpucësh 

që përmbajnë lustër këpucësh; Dyll çizmesh; Kremëra për lëkurë; Preparate për zbardhim të 

lëkurës; Mbrojtës për lëkurë (lustrues); Lustrues këpucësh; Lustrues dhe kremëra këpucësh; 

Pasta për pastrim këpucësh; Preparate pastrimi për lëkurë; Pastrues këpucësh (preparate); 

Kremëra mbrojtës për lëkurë; Lustra këpucësh; Lustrues lëkure; Veshje lëkure; Kompozime 

detergjentësh për pastrim këpucësh; Spraj këpucësh; Pastrues këpucësh (lustrues këpucësh); 

Sapun sheqeri; Sodë kaustike; Tretës alkooli që janë preparate pastrimi; Amoniak (alkal 

avullues) (detergjent); Amoniak për qëllime pastrimi; Detergjentë germicidal 

(mikrobvrasës); Preparate anti statike për qëllime shtëpiake; Aroma për automobilë; 

Pëlhurë me ujë aromatik; Pëlhurë aromatike spraj freskues; Zbardhues shtëpiak; Benzinë 

për heqje njolash; Substanca për gryerje; Agjent për heqjen e njollave; Substanca për 
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heqjen e grafiteve; Agjent kundër njollave për qëllime pastrimi; Dyll lustrues; Koha për 

lëshimin e detergjentëve solid; Hi vullkanik për pastrim; Kanaqe me ajr të presuar me 

qëllim të pastrimit dhe pluhurit; Dyll i përgatitur për lustrim; Preparate De-lubrifikues për 

qëllime shtëpiake; Preparate de lubrifikues me bazë tretësire; Detergjente; Detergjent 

shkumues; Detergjent të ndryshëm nga për përdorim në procest prodhuese dhe për qëllime 

mjekësore; Mbështetës sapuni; Detergjentë për amvisëri; Tretësira emulsinuese për pastrim; 

Dyll natyral për dusheme; Lustrues natyral për dysheme; Vajra natyral për qëllime pastrimi; 

Ujë Javelle; Preparate zbardhues; Preparate zbardhues për përdorim shtëpiak; Agjent 

shpërlarës për enë; Pëlhura të impregnuara për lustrim; Pëlhura të impregnuara me 

detergjent për pastrim; Peshqir letre të impregnuar për pastrim enësh; Kompozime për 

pastrim dritaresh; Heqës të kristaleve të kripës; Lecka të inkorporuara në preparate 

pastrimi; Lecka për pastrim të impregnuara me preparate pastrimi për pastrim të syzave; 

Lustrurs të instrumenteve muzikore; Preparate për heqjen e vernikut; Preparate për ti bërë 

lulet e gjalla të shkëlqejnë; Vaj për qëllime pastrimi; De grasim i ndryshëm nga ai i cili 

përdoret në procesin e prodhimtarisë; Preparate për de grasim për makina; Ngjyrësues për 

qëllime tualeti; Dyll dyshemeje; Perfume  për qeramikë; Lecka të impregnuara me 

preparate lustrimi për pastrim; Lustra mobiljesh; Krem mobiljesh; Preparate lustrimi; 

Preparate për trajtim të drurit për lustrim; Lustrim dyshemeje; Kompozime lustrimi; 

Lustrues për dysheme dhe mobilje; Spraj për lsutrim; Spraj pastrues për freskim të gojës së 

mbrojtësve në atletikë; Shkums pastrues; Agjent pastrues për frigoriferë me ngrirje të 

thellë; Agjent pastrues për gurë; Agjent pastrues për metal; Preparate pastrimin ë formë të 

shkumës; Detergjent për përdorim në amvisëri; Preaprate për pastrim të qilimave; Preparate 

për pastrim të bimeve të gjalla; Preparate për pastrim të dyshemve; Preparate për pastrim 

qelqi; Detergjente për larje të enëve; Enë detergjenti për tualet; Pastrues tualeti; Preparate 

pastrimi për fura; Detergjent i përgatitur nga petroleumi; Preparate pastrimi të impregnuar 

në vata; Tretësira pastrimi dentare për sterilizim ultra sonik të aprateve; Kompozime 

detergjentësh për pastrim të golf klubeve; Spraj pastrues për përdorim shtëpiak; Spraj 

pastrues për përdorim në tekstile; Pastrues për nevoja shtëpiake; Pastrues mobiljesh; 

Pastrues të shtretërve për kafshe shtëpiake; Pastrues të shtretërve për kafshe shtëpiake që 

përmbajnë deodorantë; pastrues dritaresh në formë spraji; Pastrues çajniku; Kompozime 

pastrimi për heqjen e njollave; Kompozime pastrimi për nevojtore; Parfume për kartonë; 

Pudër për larje të enëve; Pudër për pastrim (e ashpër); Pudër lustruese; Lecka të lagura me 

detergjent për pastrim; Dyll jo rëshqitës për dysheme; Likuid jo rëshqitës për dysheme; 

Likuid për larje enësh; Kompozime për lustrim të dyshemve; Preparate për nxjerje të 

dysheve; Preparate larjeje; Detergjent për larje enësh; Preparate lustrimi (përfundimtar); 

Preparate kullimi për pastrim; Preparate për heqjen e ngjyrave; Preaprate për heqjen e 

dyllit; Preparate për heqjen e dyllit nga dyshemetë; Preparate për heqje dylli (dedyllzim); 

Heqës dylli nga dyshemetë (preparate gëryes); Preparate për pastrim dhe shkëlqim për bimë 

të gjalla; Preparate për çbllokim të tubave për kullim; Preparate pastrimi që përdoren në 

muratori; Preparate pastrimi për pastrimin e drenazheve; Heqës njollash; Preparate pastrimi 

që përdoren në tjegulla; Preparate për pastrimin e tapetave të murit; Pastrues kromi; 

Preparate për pastrim të xhamave të përparmë të automobilave; Preparate për heqjen e 

grasovo; Preparate për heqjen e bigorit për qëllime shtëpiake; Preparate për heqjen e bigorit 

për përdorim në mallrate e amvisërisë; Preparate shkëlqimi (lustrimi); Preparate shkëlqimi 

për fruta; Agjent tharës për makina për larje të enëve; Preparate për kullim dhe çbllokim të 

lavamanit; Denjollues (heqës njollash); Tretësirë për heqjen e ngjyrave; Tretësirë për 
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heqjen e llakut; Tretësira gryese; Heqës i gomës shpirtrore (maska); Tretësira për pastrim të 

syzave (thjerzave); Agjent kaustik pastrimi; Preparate për hqjen e dryshkut; Sapun shale; 

Sapun për përdorim shtëpiak; Nisheste për qëllime pastrimi; Kompozime për trajtim të 

dysheve; Kompozime për shkëlqim të dyshemve; Detergjent për larje enësh; Ndihmesa për 

avulim; Heqës ngjyre; Preparate për heqjen e mykut; Pastrues xhamash (Lustrim); Pastrues 

për pjesë të bardha; Heqës i gëlqeres; Larje (preaprate) frutash dhe perimesh të tapicerive; 

Detergjent likuid për larje të enëve; Detergjent enësh në formë xheli; Kompozime për 

heqjen e ngjyrve; Tableta për larje të enëve; Terpentinë, për çvajosje; Vaj ose terpentinë për 

çvajosje; Sapun likuid për larje të enëve; Likuid për lustrim të dysheve; Fluid për pastrimin 

e tastiereve; Likuid larës; Likuid gëryes; Difuzer kallami; Fluid pastrues; Lecka të lagura të 

impregnuara me detergjent enësh; Lustrues kromi; Lustër e kuqe; Shampon qilimash; 

Preparate për regullimine kafshëve; Deodorantë për kafshë shtëpiake; Kozmetikë për 

kafshë; Larës goje jo mjekësor për kafshë; Freskues të frymëmarjes së kafshëve; Shampon 

për kafshë; Preparate abrasive; Rrërë abrazive; Pasta abrasive; Letër abrasive; Granula 

abrasive; Shirita abrasiv; Rule abrasive; Letër zmerile; Zmeril i granuluar (korund); 

Abraziv fleksibël; Diamantine (abrasive); Gurë Tripoli për lustrim; Gurë për lustrim; 

Corundum (abrasiv); Karbid nga metali (abrasiv]; Veshje abrasive; Pudër gëryese për 

qëllime të përgjithshme; Pudra gëryese; Heqës të ngjitseve; Abrasiv industrial; Dorëza 

abrazive; Karbid silikoni (abrasiv); Nisheste për qëllime abrazive; Heqës përfundimtar të 

dyshemsë; Lecka xhami; Foli për mprehje; Letër për lustrim; Letër zalli (zmerile); Letër 

zalli (zmerile) sprehje të lapsave për vizatim; Zumpara  

5  Preparatet dhe artikujt mjeksor dhe veterinar; Preparate diagnostike; Antiserum për 

qëllime diagnostike; Preparate baktdriologjike për përdorim mjeksor dhe veterinar; 

Reagens biologjik për përdorim veterinare; Reagens biologjik për përdorim mjeksor; 

(Media-Metode) për kultura bakteriologjike; Reagens për deagnostifikim veterinar; Shtesa 

vitaminoze për përdorim në dialize të veshkeve; Agjentë diagnostik për përdorim mjeksor; 

Substanca diagnostike për përdorim mjeksor; Agjentë diagnostik për përdorim farmaceutik; 

Kuti e testit të ovulacionit; Preparatet diagnostike për qëllime mjeksore ose vetërinare; 

Reagens diagnostik biomarker për qëllime mjeksore; Reagens diagnostik për përdorim 

mjeksor; Matëriale testimi diagnostik për përdorim mjeksor; Reagens diagnostik kimik për 

përdorim mjeksore; Kultura për përdorime vetërinare; Preparate diagnostike in vitro për 

përdorim mjeksor; Preparate in vitro për parashikimin e ovulacionit për përdorim shtëpiak; 

Indikator për diagnostifikim mjeksor; Reagens klinik mjeksor; Agjentë të kundërt 

(kontrast) për diagnostifikim të imazheve me ultraze; Kontrast (Metode-Media) për imazhe 

in vivo; Media kontrasti për përdorim me mjetë mjeksore; (Metoda-Media) kontrast për 

pordorim me paisje rentgen; (Metoda-Media) kontrast për përdorim me aparatur ultrazëri 

mjeksor; Metoda kontrast për pordorim në pasqyrimin mjeksor; Kultura për përdorim 

mjeksor; Preparate të mikro organizmave për përdorim mjeksor ose vetërinar; Reagens 

diagnostik mjeksor dhe prove për testimin e lengjeve trupore; Test shirita mjeksor për 

diagnostifikim; Preparate për diagnostifikimin e ovulacionit; Preparate për detëktim të 

predispozicionëve gjenëtike për qëllime mjeksore; Preparate për detëktim të mutacionit në 

gjenin prion për qëllime mjeksore; Preparate për tëstim të shtatzanise për përdorim 

shtëpiak; Preparate për tëstim të shtatzanise; Preparate radioaktive për diagnoza në 

vetërinari; Përdorimi i reagensëve në laboratori për in vitro (për qëllime mjeksore); 

Reagens për diagnostifikim në vetërinari; Reagens për përdorim në diagnostifikimin e 

shtatzanise me anë të testit; Reagens për përdorim me analizues [për qëllime vetërinare]; 
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Reagens për përdorim me analizues [për qëllime mjeksore]; Reagens imunoanalizues për 

përdorim mjeksor; Reagens për përdorime laboratory in vitro (për qëllime vetërinare); 

Reagens diagnostike klinike; Reagens për diagnostifikim mjeksor; Reagens për grupimin e 

gjakut (për qëllime mjeksore); Reagens për përdorim në tëstë diagnostike (për qëllime 

vetërinare); Reagens për përdorim në tëstë diagnostike (për qëllime mjeksore); Reagens për 

qëllime analitike (për qëllime vetërinare); Reagens për qëllime analitike (për qëllime 

mjeksore); Reagens për analize mikrobiologjike (për qëllime vetërinare); Reagens për 

analize mikrobiologjike (për qëllime mjeksore); Reagens dhe media për qëllime diagnostike 

vetërinare; Reagens për përdorim në analize (për qëllime vetërinare); Reagens për përdorim 

në analize (për qëllime mjeksore); Letër reagense për qëllime mjeksore ose vetërinare; 

Kontrast media të rezeve Xetod për përdorim mjeksor; Substanca kontrastë radiologjike për 

qëllime mjeksore; Test gjenëtik të identitëtit i përbëhet nga Reagens për qëllime mjeksore; 

Test shirita për matjen e nivelit të glukozes në gjak; Letër e trajtuar kimikisht për përdorim 

në detëktimin e gjakut me fekal okult; Preparate kimike për diagnostifikimin e shtatzanise; 

Preparate kimike për diagnostifikimin e diabetit; Preparate kimike për tëstimin e gjakut për 

qëllime mjeksore; Preparate kimike për përdorim në analizen e ADN-se (mjeksor); 

Furnizue kimik për elektroda elektrografe; Reagens kimik për përdorim vetërinar; Reagens 

kimik për përdorim mjeksor; Reagens kimik për qëllime mjeksore ose vetërinare; Test me 

Reagens kimik (vetërinar); Test me Reagens kimik (mjeksor); Media kulture për përdorim 

vetërinar; Media kulture për përdorim mjeksor; Substanca ushqyese për mikroorganizmat; 

Organe të gjalla dhe inde për qëllime kirurgjike; Grafe arteriale; Ind biologjik për 

implantim; Implantë biologjike; Qeliza për përdorim mjeksor; Implantë për regjenërim të 

udhezuar të indit; Implantë që përbembajn inde të gjalle; Grafe lekure; Matëriale 

implanatuese për përdorim në regjenërim të udhezuar të indit; Lëkure njeriu e donuar dhe 

përpunuar për zevendesimin e indeve të buta; Skapulare për qëllime mjeksore; Mbushes të 

ashtëve të përbër nga matëriale të gjalla; Mbushes të zbrastirave të eshtrave të përbere nga 

matëriale të gjalla; Qeliza burimore; Matëriale implantuese tëkstili për inkurajim të rritjes 

se indeve; Fasha nënlekurore; Transplantë (inde të gjalla); Implantë kirurgjike të rritura nga 

qeliza burrimore; Implantë kirurgjike të rritura nga qeliza burrimore (ind i gjalle); Implantë 

kirurgjike të përber nga inde të gjalla; Ind njerzor allograft; Fasha mjeksore, aplikim dhe 

mbulim; Pambuk për përdorim mjeksor; Shirit ngjitës për përdorim mjeksor; Pambuk 

antiseptik; Bandazh i lenget antiseptike; Pambuk antiseptik; Bandazh për fashim; Vatë për 

qëllime mjeksore; Sfungjer mjeksor; Shirit ngjitës i dyanshem për përdorim mjeksor; Fashe 

dezinfektuese; Shtupa dezinfektuese; Bandazhe elastike (fashe); Fashe ngrohese për 

qëllime mjeksore; Bandazh ngjitës; Lecka të lagura antiseptike; Shtupa pambuku për 

qëllime mjeksore; Kompresa; Kompresa për sy; Kompresa për përdorim si fasha; Kompres 

gaze; Lecka për përdorim mjeksor; Shrita ngjitës (mjeksor); Leukoplast ngjitës; Shirita për 

vena varikoze; Leukoplast ngulitës për përdorim mjeksor; Leukoplast qe përmbajn magnët; 

Leukoplast me ilaçe; Garzë për qëllime mjeksore; Gaze; Shtupa për përdorim mjeksor; 

Garze për fashim; Fasha për plage; Shtupa mjeksore dhe kirurgjike; Shtupa me ilaçe; Lecka 

letre për dore të lagura me losion farmaceutik; Pelhur e trash pambuku për përdorim si 

bandazh mjeksor; Pelhure e trash pambuku për qëllime mjeksore; Vatë të lagura me ilaç; 

Shtupa të lagura me ilaç; Pambuk për përdorim mjeksor; Fill pambuku për qëllime 

farmaceutike; Fill pambuku për përdorim kirurgjik; Fill pambuku në forme të shkopit për 

përdorim mjeksor; Leukoplast për fluska kembe; Shirit ngjitës për qëllime mjeksore; 

Leukoplast, Matëriale për fashim; Vata për kembe; Vata për nyjen e gightit të kembes; 
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Matëriale shpuzore për sherim të plageve; Bandazh për zgavren orale; Fasha, mjeksore; 

Bandazhe për berjen e Gipsit; Fashe syri për qëllime mjeksore; Bandazh syri për përdorim 

mjeksor; Bandazhe për parandalimin e fluskave; Bandazhe për plaga të lëkurës; Bandazhe 

për veshe; Fashe për djegie; Fashe ngjitëse; Matëriale për fashim; Fasha të ndihmes se pare; 

Matëriale për fashimin e plageve; Matëriale për mbajtjen e fashave; Preparate për trajtimin 

e djegieve; Leukoplast analgjetike kunder inflamacionit; Unaza për fluskash për kembet; 

Shirita të tretshme për të ndalur gjakderdhjen prej prerjeve të vogla dhe gërvishtjeve; 

bandazhe ngjitëse për lekure për përdorim mjeksor; bandazhe ngjitëse për plage të lëkurës; 

Leukoplast mustardi; Matëriale sintëtike për përdorim në krijimin e gipsit; Matëriale 

sintëtike për përdorim gjat vendosjes se eshtrave; Reshire sintëtike për përdorim mjeksor; 

Përberje ngjitëse për përdorim mjeksor; Fasha të stërilizuara; Shirit (film) plastik stëril për 

përdorim si bandazh; Tampona për qëllime mjeksore; Vata syri për përdorim mjeksor; 

Lecke për përdorim mjeksor; Pambuk thithes; Leukoplast kirurgjik; Bandazhe kirurgjike; 

Fasha kirurgjike; Vatë celuloze për qëllime mjeksore; Lesh me celuloze për përdorim 

mjekesor; Shërime farmaceutike dhe natyrale ; Pika për veshe; Agjent për shpëndarjen e 

ilaçit; Astringjent [farmaceutike]; Astringjent për përdorim mjeksor; Akonitin; Qymyrdruri 

i aktivizuar i përdorur si ilac kunder helmeve; Algjinat për qëllime farmaceutike; Aldehid 

për qëllime farmaceutike; Alkalinë jodidi për qëllime farmaceutike; Alkalin për qëllime 

mjekesore; Coca-Preparate alkaloide për përdorim mjekesor; Alkool për përdorim topikal; 

Xhel aloe vera për qëllime terapeutike; Acetat alumini për qëllime farmaceutike; Amino 

acide për qëllime vetërinare; Amino acide për qëllime mjeksore ose vetërinare; Amino 

acide  për qëllime mjeksore; Tableta me krip amonjaku; Analgjetike; Analeptik; Krip 

epsomi; Preparate androgjenë; Anestetik; Anestetik për përdorim jo kirurgjik; Anëstëtik për 

përdorim kirurgjik; Anoretik; Antigjenë; Mjekim për alergji; Sprej anti alergjik; Agjent 

kunder aritmise; Antacide; Preparate antacide; Substanca antibaktëriale për qëllime 

mjeksore; Xhele antibaktëriale; Farmaceutike antibaktërial; Preparate antibaktëriale; 

Antibiotike; Antibiotik për përdorim vetërinar; Antibiotike për përdorim në stomatologji; 

Antibiotike për përdorim njerzor; Antibiotike në forme të losionëve; Produktë 

dermatologjike antibiotike; Kremëra antibiotik; Pomade antibiotik; Tablet antibiotike; 

Agjent anti-viral; Antidepresiv; Preparate anti-diabetike; Preparate farmaceutike anti-

epileptike; Produktë anti-infektive për përdorim vetërinar; Anti-infektive; Antikoagulantë; 

Antikonvulzant; Preparate antikriptogamike; Agjent anti-leprotik; Preparate ant-mikrobial; 

Antimikrobial për përdorim dermatologjik; Antioksidantë; Pilula antioksidant; Preparate 

antiparazitike; Preparate anti-urike; Antipiretike; Analgjetike antipiretike; Ilace antipiretike 

me efekt qetësues; Antispazmodik; Antitruptha; Antitoksinë; Serume antitoksike; Preparate 

anti-tuberkuloze; Ekspektorant antitusiv/anti-kollitës; Vermifuge; Antihistaminë; 

Anhidrotike; Kutia medicinale, bartëse, të mbushura; Aspirin; Aspirin në forme të 

tabletave; Acetaminofen (për lehtësim të dhimbjes); Acetatë për qëllime farmaceutike; Vaj 

bademi për qëllime farmaceutike; Qumesht bademi për qëllime farmaceutike; Balsam 

mjeksor për kembe; Balsame për qëllime mjeksore; Balsame për qëllime farmaceutike; 

Preparate balsamike për qëllime mjeksore; Beta blokues; Çaj lule bliri (pije mjeksore); 

Kapsula herbale për zmadhim mashkullor; Kreme herbale për përdorim mjeksor; Mjeksi 

herbale; Lengje herbale për përdorim mjeksor; Preparate herbale për përdorim mjeksor; 

Sprej herbal për përdorim mjeksor; Komponime herbale për përdorim mjeksor; Çajra 

herbal për qëllime mjeksore; Preparate biologjike për trajtimin e kancerit; Preparate 

biotëknologjike për përdorim mjeksor; Biofarmaceutike për trajtimin e kancerit; Bizmut 
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subnitrat për qëllime farmaceutike; Preparate bizmuti për qëllime farmaceutike; Blokues 

kanalesh të Kalciumit; Balsam analgjetik; Tableta bimore me mjalt për fyt; Cachou (tablet 

kundër kundëremimit të gojës) për qëllime farmaceutike; Miell për qëllime farmaceutike; 

Bromin për qëllime farmaceutike; Preparate bronkodilatuese; Lubrikant vaginal; Hidratues 

vaginal; Antifungal vaginal; Vajfuri për përdorim vetërinar; Vajguri për qëllime mjekesore; 

Vazopresore; Vakcina për bageti; Vakcina për kuaj; Vakcina kunder kalbjes se kembes; 

Vakcina kunder gripit; Vakcina kunder infeksionëve pnëumonisë; Preparate të gelqeres për 

qëllime farmaceutike; Vezikantë; Vakcina vetërinare; Preparate vetërinare për trajtimin e 

baktërieve intëstinale; Tonike të gjakut; Agjent për trajtimin e goditjes nga nxehtësia; 

Agjent stabilizues të kapilareve për qëllime mjekesore; Vakcina virale; Virucide; Agjent 

viskoelastik për përdorim në sy; Lecka të lagura me losion farmaceutik; Gargare për 

qëllime mjekesore; Qymyrdruri për qëllime farmaceutike; Acid galik për qëllime 

farmaceutike; Guaiacol për qëllime farmaceutike; Xhele për përdorim dermatologjik; Xhel 

për stimulim seksual; Xhele kunder ngjitjes për përdorim në mjetë për drenazh të plages; 

Glicerin për qëllime mjekesore; Glicerofosfatë; Glukoze për qëllime mjekesore; Preparate 

të glukozes për qëllime mjekesore; Preparate farmaceutike për kujdes të lëkurës; Gumigut 

për qëllime mjekesore; Balsam gurjun (gurjon, gurjan) për qëllime mjekesore; Xhele 

antibaktëriale dezinfektuese për lekure me baze alkoolike. Dekongjestant; Vaj mentë pa 

mentol për qëllime mjekesore; Uje i deminëralizuar për qëllime mjekesore; Preparate 

dermatologjike; Substanca farmaceutike dermatologjike; Produktë farmaceutike 

dermatologjike; Diastaze për qëllime mjekesore; Diaforetike; Mugwort (bimë aromatike) 

për qëllime mjekesore; Digitalin; Digjestantë; Digjestive për qëllime farmaceutike; 

Preparate diuretike; Preparate farmaceutike diuretike; Kapsula me doze të njesuar të shitura 

të zbrazta për përdorim farmaceutik; Drazhe (bombonë medicinale); Tharm për qëllime 

farmaceutike; Pika kunder kollitjes; Çamcakez me shije të mentës për përdorim mjekesor; 

Çamcakezit për qëllime mjekesore; Levore Quebracho për përdorim mjekesor; Eukaliptus 

për qëllime farmaceutike; Eukaliptol për qëllime farmaceutike; Ekstraktë të barishtëve 

mjekesore; Ekstraktë të bimeve mjekesore; Ekstratë tharmi për qëllime farmaceutike; 

Pastrues të fytyres (mjekesor); Eliksire (Preparate farmaceutike); Elektrolitë për përdorim 

mjekesor; Lengje qe ripërtrijnë elektrolitët për qëllime mjekesore; Pije elektrolitike për 

qëllime mjekesore; Tretje elektrolitike për përdorim mjekesor; Emetike; Emolient për 

qëllime mjekesore; Estëre për qëllime farmaceutike; Etëre për përdorim mjekesor; Etëre për 

qëllime farmaceutike; Preparate farmaceutike shkumezuese analgjetike; Xhelatin Donkey-

hide (Ejiao) për përdorim mjekesor Kinëz; Kapsula gjelatini për farmaceutike; Ginseng për 

përdorim mjekesor; Pomade të zhives; Jujube, medicinale; Zevendesues të duhanit për 

qëllime mjekesore; Sheqer për qëllime mjekesore; Krema mbrojtës (medicinal); Ibuprofen 

për përdorim si analgjetik oral; Lot artificial; Alkool izopropil për përdorim mjekesor; 

Krem i ftohtë për përdorim mjekesor; Imunomodulatore; Agjent imunotërapeutik për 

infeksionë baktëriale; Preparate in vitro për parashikimin e ovulimit; Insulin; Injektues 

insulini që shitën të mbushur me insulin; Inhalantë; Inhalant amoniaku; Inhalant anëstëtik; 

Preparate farmaceutike për inhalacion për trajtimin e hipërtënzionit pulmonar; Preparate 

farmaceutike të thithura për trajtimin e semundjeve dhe crregullimeve të frymemarrjes; 

Myshk Irlandez për qëllime mjekesore; Jod; Jod për qëllime farmaceutike; Jodure për 

qëllime farmaceutike; Tinkture të jodit; Losion kalamin; Preparate të kaliumit për qëllime 

farmaceutike; Kripëra të kaliumit për qëllime mjekesore; Calomel; Shtesa të kalciumit; 

Kamfur për qëllime mjekesore; Opodeldoc; Vaj kamfuri për qëllime mjekesore; Pika nazale 
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për trajtimin e alergjive; Pika për hunde; Kapsula dekongjestantë; Kapsula për alergji; 

Kapsula me ginseng për qëllime mjekesore; Kapsula të zbrazta farmaceutike; Kardiotonike; 

Quassia për qëllime mjekesore; Quebracho për qëllime mjekesore; Krem tartar për qëllime 

farmaceutike; Acide për qëllime farmaceutike; Oksigjen për qëllime mjekesore; Rrenje 

medicinale glycyrrhizae; Kokainë; Kombinime të kripërave të kalciumit për qëllime 

farmaceutike; Preparate kontraceptive; Kontraceptiv oral; Kopër për qëllime mjekesore; 

Vaj i koprit për qëllime mjekesore; Levore Angustra për qëllime mjekesore; Levore 

Condurango për qëllime mjekesore; Rrënjë medicinale; Levore për qëllime farmaceutike; 

Preparate të kofeinës për përdorim mjekesor; Preparate të kofeinës për përdorim stimulues; 

Krem Nappy [medicinal]; Krem për fytyre [medicinal]; Kreme [medicinale] për aplikim 

pas ekspozimit ndaj diellit; Krem për bebe [medicinal]; Kreme për kujdes të lëkurës për 

përdorim mjekesor; Kreme për përdorim dermatologjik; Kreme për lehtësim të dhimbjes; 

Kreme për orgazem; Kreme për duar për përdorim mjekesor; Kreme për aknë [Preparate 

farmaceutike]; kreme për kallo të kembeve; Kreme kunder kruarjes; Creosotë për qëllime 

farmaceutike; Levore Kroton; Preparate rrudhese; Curare; Laksative; Laktoze për qëllime 

farmaceutike; Krem bimor-Poultices; Ilaçe për qëllime vetërinare; Ilaçe implantues; Ilaçe 

për trajtimin e semundjes gastrointëstinale; Ilaçe për lehtësim të alergjise; Ilaçe për lehtësim 

të të djegurave; Ilaçe për zbutjen e kapsllekut; Ilaçe për preventimin kunder etheve të 

qumshtit; Hollues për përdorim mjeksor; Ilaçe për regullimin e ciklit menstrual; Ilaçe për 

qëllime dentale; Ilaçe për qëllime njerzore; Ilaçe për çregullime të zoreve; Ilaçe për 

barkqitje; Antinëoplastik; Ilaçe pa recetë; Ilaçe për aknë; Kunder-frengjyzak; Ekstraktë të 

Ilaçeve herbale për qëllime mjeksore; Preaparatë sprej për mjekim të hundes; Preparate 

mjeksore dhe substanca; Preparate mjeksore për trajtimin e semundjeve infektive; Mjeksi; 

Vakt nga fara e lirit për qëllime farmaceutike; Fara liri për qëllime farmaceutike; Lecithin 

për qëllime mjeksore; Balsam buzesh për mjekim; Çaj medicinal; Puder trupore për 

mjekim; Puder-talcum për mjekim; Barishta mjeksor; Infuzion barishtash mjeksor; Krema 

mjeksore; Krema për mjekim për kujdesjen e shputave të kembeve; Krema (për mjekim) 

për shputat e kembeve; Krema trupor (për mjekim); Krema (për mjekim) për buzet; 

Losionë për mjekim; Losionë për mjekim flokesh; Losion për mjekim të skuqje të bebeve; 

Losion për mjekim të duarve; Pomade për mjekim për aplikim në lekure; Pomade për 

mjekim për skuqje tëk bebet; Pomade për mjekimin e gjendjeve dermatologjike; Pije 

minerale (për mjekim); Preparate për mjekim për kujdes të flokut; Preparate për mjekim për 

kujdes të buzeve; Puder bebesh për mjekim; Puder kembesh për mjekim; Sprej fyti për 

mjekim; Shtesa usqimore për mjekim të këmvëve; Tableta për qëllime farmaceutike; 

Analgjetik kryesor; Anastëtik lokal; Krem analgjetike lokale; Xhel local për përdorim 

mjeksor dhe tërapeutik; Xhel local i ndihmes se pare; Losion për kujdes të lëkurës (për 

mjekim); Losion kapilar (për mjekim); Losion për mjekim të lëkurës; Losion për plage 

atleti; Losion syri për përdorim mjeksor; Losion për qëllime farmaceutike; Lupulin për 

qëllime farmaceutike; Oksid magnëzium për përdorim mjeksor; Magnëzium për qëllime 

farmaceutike; Sulfat magnëzium për përdorim farmaceutik; Hidroksid magnëzium për 

përdorim mjeksor; Krip magnëziumi për përdorim farmaceutik; Pomade për mjekimin e 

skuqjes të bebet; Pomade kunder kruajtjes; Preparate për lytha; Maltë për qëllime 

farmaceutike; Albumin malti për përdorim farmaceutik; Ekstrakt malti për përdorim 

farmaceutik; Peme tropike (Mangrove bark) për qëllime farmaceutike; Vajra për ferkim; 

Vaj agulice i mbremjes për përdorim mjeksor; Emulsionë dhjami për infuzionë mjeksore; 

Emulsionë dhjami për hipëralimentim parentëral; Substanca lokale anti-infektive për 
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mjekim të infeksionëve të syrit; Mjekim antifungal; Preparate për mjekimin e lëkurës; 

Lares fytyre anti-baktërioz ( për Mjekim); Xhel mjeksor për kujdesje orale; Shtesa 

mjeksore për artikujt ushqimor për kafshë; Pije isotonice për mjekim; Infuzionë mjeksore; 

Kompresa për mjekim; Krema mjeksore për mbrojtjen e lëkurës; Krema për mjekim të 

lëkurës; Vajra mjeksor; Pomada mjeksore; Pije mjeksore; Preparate mjeksore për qellim 

humbje peshe; Preparate mjeksore për mjekimin e eres se keqe nga goja; Thithes për 

mjekim të muskujve; Preparate mjeksor për rritjen e flokut; Spraj për mjekim gojor; Sprej 

mjeksor; Mjekim i lëkurës (për mjekim) për kafshë; Tableta për mjekim; Krema tërapeotike 

[mjeksor]; Tretmanë të skalpit (mjeksor); Uje Melissa për qëllime farmaceutike; Mint për 

qëllime farmaceutike; Mentol; Kreme syri për përdorime mjeksore; Balsam morthi për 

qëllime farmaceutike; Krem kunder djegies nga dielli; Krema për qëllime farmaceutike; 

Preparate dhe substance minerale për përdorim mjeksor; Kripe minerale për qëllime 

mjeksore; Pemë tropike (Myrobalan bark) për qëllime farmaceutike; Sheqer qumeshti;  

Tharm qumshti për qëllime farmaceutike; Kreme antibiotike për mjekim multi funksional; 

Balsam metol për mjekim multi funskional; Balsam analgetik për mjekim multi funksional; 

Pipetë për lytha; Ergot (kepurdha-fungi) për qëllime farmaceutike; Preparate Adrenal 

(hormon I veshkeve); Pije me qumesht maltë për qëllime mjeksore; Vatë e lenget qe 

përmban Preparate për mjekim; Narkotik; Droga për qëllime mjeksore; Sode bikarbonati 

për qëllime farmaceutike; Kryp sode për qëllime mjeksore; Bonbonë për qëllime mjeksore; 

Bonbonë për mjekim; Nërvinë-qetsues; Droge e papërpunuar; Preparat etik-preparat 

mjeksor; Çamçakez nicotinë për të ndihmuar në mospirjen e duhanit; Nishestë gjat dietave 

ose në farmaci; Nishestë për qëllime farmaceutike; Krema natë (për mjekim); Nutrautik për 

qëllime tërapeutike; Preparate për lehtësim të dhimbjes; Anëstëtik I përgjithshem; Kreme 

Hidratues (fatmaceutik); Losion hidratues për trup (farmaceutik); Ozon për përdorim 

mjeksor; Oksitok; Lead uje; Opiat; Opium; Preparate për Opotërapi; Zierje-leng barishtash 

për qëllime farmaceutike; Zierje për barishta mjeksore; Substanca me përdorim local anti 

infektiv për mjekime të infeksionëve; Relaksues të muskulit të syrit;Preparate 

Oftamologjike; Eliminues; Agjent për pastrim Gastrointëstinal; Pako të baltës herbale për 

përdorim tërapeutik; Preparate hormonë ankreasi; Substance anti-parazit për përdorim 

mjeksor; Produktë parafarmaceutike për përdorim në dermatologji; Paracetamol; Tabletë 

kunder kollitjes për përdorim mjeksor; Pektin për qëllime farmaceutike; Preparate 

Penicilini; Pepsinë për qëllime farmaceutike; Peptonë për qëllime farmaceutike; Analgetik 

Oral; Pesticide; Tonik për përdorim mjeksor; Pomada për qëllime mjeksore; Preparate për 

pastrim të lëkurës në mjeksi; Preparate pastrues të hundes për qëllime mjeksore; Ngjyrim; 

Pastrues të aknëve [Preparate farmaceutike]; Pluhur cantharides; Shiringa të mbushura për 

qëllime mjeksore [qe përmbajn farmaceutik]; Losion pengues për mbrojtje nga bimet 

helmuese; Losion pengues për depërtimin e vaji toksik nga bimët helmuese; Preparate për 

mbrojtje të lëkures për përdorim mjeksor; Preparate për kujdesje të thonjeve për përdorim 

mjeksor; Preparate për kujdesje të kembeve për përdorim mjeksor; Preparatet e faktoreve 

për rritje të epidermes për mjekimin e të djegurave; Preparate për mjekim të aknëve; 

Preparate për mjekim të asmes; Preparate për mjekimin e Ciklit menstrual me dhembje; 

Preparate për mjekimin e fungut-kepurdha të thoit; Preparate për lendimin e Atletit; 

Preparate për mjekim të Migrenës; Preparate për mjekim të çregullimeve gjat udhtimeve; 

Preparate për mjekim të ftohtit; Preparate për mjekim të herpesit (vare reth gojes); 

Preparate për uljen e aktivitëtëve seksuale; Relaksues të muskujve; Lirues të hundeve; 

Preparate për lubrikim okular; Preparate për traktin urinar; Preparate për përmirsimin e 
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fertilitëtit; Preparate për shtypje të hormonëve; Preparate për ndalimin e kafshimit të 

thonjeve; Preparate për ndalimin e thithjes se gishtit; Preparate për pengimin e qiftimit 

seksual; Preparate për heqjen e lythit; Preparate për stimulin të oreksit; Preparate 

kardiovaskulare; Preparate kunder kruarjes nga i ftohti ose qarkullimi i dobet i gjakut; 

Preparate për lehtësimin e qiftimit seksual; Preparate për shkatrimin e morave në floke; 

Preparate për përdorim gjat lubrifikimit të vaginës; Preparate për vaksin të 

njerezve;Preparate aloevera për qëllime farmaceutike; Preparate anti-inflamatore; Preparate 

kunder kepurdhave; Preparate anti-sarkome; Preparate kunder djegjes se diellit për qëllime 

farmaceutike; Preparate eritromicin; Preparat estrogjen; Preparate Niacinamide për 

mjekimin e aknëve; Preparate barna opiumi; Preparate tëtraciklin; Preparate Thiolutin; 

Preparate hormonë tiroide dhe para-tiroide; Preparate Threoninë; Preparate hormonë 

hipofize;  Preparate Sarkomicin; Preparate Streptomicin; Preparatet hormonë të gjëndres se 

peshtymes; Formulimet probiotike baktëriale për përdorim mjeksor; Preparate probiotike 

për përdorim mjeksor për të ndihmuar në mbajtjen e balancit natyral të flores në sistëmin 

digjestiv; Preparate Progestëron; Propolis për qëllime farmaceutike; Xhel Anti-inflamator; 

Pomad Anti-inflamator; SprejAnti-inflamator; Anti-inflamatore; Preparate dermatologjik 

kunder kepurdhave për përdorim në thonj; Krema kunder kepurdhave për përdorim 

mjeksor; Preparate antimikrobike për pengimin e zberthimit mikrobiologjik; Kunderhelme; 

Preparate kunder kancerit; Ilaçe kunder tumorit; Agjent profalaktik kunder gjakderdhjes 

cerebrale; Psikotropike; Puder kunder plageve të atletit; Depurative; Zhelatinë rojale për 

qëllime farmaceutike; Produktë radiofarmaceutik; Solucionë për përdorim mjeksor në 

pastrimin e kalimeve të hundes; Kaustik për qëllime farmaceutike; Ekstraktë të bimeve për 

qëllime farmaceutike; Ekstraktë nga bimet dhe barishtat për përdorim mjeksor; Rënje raven 

për qëllime farmaceutike; Zvoglues të kolestërolit; Stimulues për frymemarje; Vaj peshku 

për qëllime mjeksore; Vaktë nga peshku për qëllime farmaceutike; Vaj Castor për qëllime 

mjeksore; Ilaçe autonome për qëllime mjeksore; Sarsaparilla për qëllime mjeksore; Qirinje 

veshi; Pluhur squfuri për qëllime farmaceutike; Ilaçe Serotërapeutike; Serume; Siccatives 

[agjens thares] për qëllime mjeksores; Mustard për qëllime farmaceutike; Puder Mustardi 

për qëllime mjeksore; Preparate Mustardi për qëllime mjeksore; Vaj Mustardi për qëllime 

mjeksore; Narkotik sintëtik; Narkotik sintëtik me recetë; Peptide sintëtike për qëllime 

farmaceutike; Sirupe për qëllime farmaceutike; Jalap; Shkopinj Likorishi për qëllime 

farmaceutike; Preparate antibiotike të përziera; Preparate hormonësh të përziera; Përzierje 

kunder kollitjes; Çamçakez për qëllime mjeksore; Kripra nuhatëse; Kripra për qëllime 

mjeksore; Spërmicide; Spërmicide për aplikim në kondome; Xhel Spërmicid; Kreme 

Spërmicide; Ndihmes vakcinash; Ndihmes për qëllime mjeksore; Sprej të hundes për 

mjekim të alergjive; Prej goje për përdorim mjeksor; Spraj hunde për lirim të frymemarjes; 

Sprej hunde për qëllime mjeksore; Profilaktik për dhembe; Expectorants; Agjens për 

ndalim të tumorit; Shpërlares hunde; Lactagogues ( për tajim të shtuar të qumeshtit); 

Emmenagogues (stimulus të qarkullim të gjakut); Serum kunder të vjellurit; Serum kunder 

gazrave; Artikuj për kokdhimbje; Barna kunder djersitjes; Barna kunder djersitjes se 

kembes; Anti-dermoinfektiv (lëkurës); Dezinfektues të trakut urinar; Antitussive (bare 

kunder kollitjes); Anti-malarik; Laksativ; Zvoglues të oreksit; Zvoglues të oreksit për 

qëllime mjeksore; Solucionë stërile për qëllime mjeksore; Stëroide; Stimulues për rritje të 

flokut; Stimulues të sistëmit nërvor qendror; Preparate gastrointëstinale; Strychninë (pelin); 

Sulfonamide [medicinale]; Preparate Sulfonamide; Supozitor (Çep); Barishta mjeksor në 

forme të thatë ose të rruajtura pa afat; Frutë të thara kinëze boxthorn për përdorim në 
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mjeksin kinëze; Vasokonstruktor; Komponime për mjekim të kancerit; Komponime për 

mjekim të semundjeve të frymemarjes; Komponime për mjekim të sindromeve të lidhura 

pulmonare; Soporifike (për fjetje); Farmaceutik kardiovaskular; Tableta për mjekim të 

tinnitusit; Tableta për dobesim; Tableta për zvoglim të apetitit; Tableta për fyt; Tableta për 

rezitje; Tableta kunder alergjive; Puder Talkum (për mjekim) tëk bebet; Preparate 

tërapeutike për pastrim gjatë mejkimit; Turpentin për qëllime farmaceutike; Vaj nga 

turpentinë për qëllime farmaceutike; Preparate tostëstëroni; Leng kunder kruarjes; Thymol 

për qëllime mjeksore; Tinktura për qëllime mjeksore; Eliksira për lehtësim të etheve; 

Eliksira për lehtësim të asmes; Eliksira për parandalimin e infeksionëve në fyt; Eliksre për 

ndales të etheve; Gentian për qëllime farmaceutike; Thiomersal; Tonike [mjeksor]; Tonik të 

lëkurës [për mjekim]; Barishta qe thithen për qëllime mjeksore; Fashe ngjitëse në lekure 

për mjekim; Lecka të lagura me losion farmaceutik; Sedative; Faktore kuagulimi tëk 

njerezit; Preparate farmakologjike për kujdes të lëkurës; Balsam farmaceutik për buze; 

Preparate dhe substance farmaceutike anti alergjike; Bonbonë farmaceutike; Implantë 

farmaceutike; Ilaçe farmaceutike; Farmaceutike; Preparate farmaceutike për kujdes të 

lëkurës se kafshëve; Preparate farmaceutike për mjekim të thyerjes se koskave; Preparate 

farmaceutike për trejtimin e jobarazpeshave kimike; Preparate farmaceutike për mjekimin e 

kancerit; Preparate farmaceutike për rigjenërim të indeve; Preparate farmaceutike qe 

veprojn mbi sistëmin nërvor qendror ; Preparate farmaceutike për mjekimin e krimbave në 

kafshë shtëpiak; Preparate farmaceutike për mjekim të alergjive; Preparate farmaceutike për 

trajtimin e rihinit alergjik; Preparate farmaceutike për trajtimin e diabetit; Preparate 

farmaceutike për trajtimin e semundjeve dhe çregullimeve të sistëmit imunitar; Preparate 

farmaceutike për trajtimin e çregullimeve të lëkurës; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

çregullimeve muskulo skeletore; Preparate farmaceutike  për trajtimin e ostëoporozes; 

Preparate farmaceutike për trajtimin e zbokthit; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

lëkurës se thatë shkaktuar nga shtatzania; Preparate farmaceutike  për trajtimin e 

hipërlipidemis; Preparate farmaceutike për trajtimin e hipërtënsionit;  Preparate 

farmaceutike për trajtimin e hipër kolestërimis; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

kloazmes; Preparate farmaceutike  për kirurgji okulare dhe intraokulare; Preparate 

farmaceutike  për sistëmin nërvor përiferik; Preparate farmaceutike për parandalimin e 

ostëoporozes; Preparate farmaceutike  për nxitjen e ereksionëve; Preparate farmaceutike  

për parandalimin e skuqjes s lëkurës gjat shtatëzanis; Preparate farmaceutike për 

parandalimin e çarjes se lëkurës; Preparate farmaceutike për plagë; Preparate farmaceutike  

për përdorim në dermatologji; Preparate farmaceutike  për trajtimimet e qregullimeve 

hormonale: Preparate farmaceutike  për hidratimin e lëkures gjat shtatëzanis; Preparate 

farmaceutike  për përdorim njerzor; Preparate farmaceutike  për aktivizimin e funksionit 

qelizor; Preparate farmaceutike  për trajtimin e semundjeve autoimmunë; Preparate 

farmaceutike  për trajtimin e asmes; Preparate farmaceutike  për trajtimin e semundjeve 

digjestive; Preparate farmaceutike për trajtiminë semundjes se parkinsonit; Preparate 

farmaceutike për trajtimin e semundjeve virale; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

koskave; Preparate farmaceutike për trajtimin e semundjeve të sistëmit nërvor qendror; 

Preparate farmaceutike për trajtimin e tumoreve malinje; Preparate farmaceutike  për 

trajtimin e sklerozes se shumfisht; Preparate farmaceutike për trajtimin e gjendjeve dhe 

semundjeve të syrit; Preparate farmaceutike  për trajtimin e gushes; Preparate farmaceutike 

për trajtimin e çregullimeve të ritmit të zemres; Preparate farmaceutike për trajtimeve të 

lendimeve sportive; Preparate farmaceutike për trajtimin e semundjeve kardiovaskulare; 
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Preparate farmaceutike për lehtësimin e kafshimeve nga insektët; Preparate farmaceutike 

për përdorim të ndaljes se pierjes se duhanit; Preparate farmaceutike për parandalimin e 

çregullimeve të sistëmin imunitar; Preparate farmaceutike për Parandalimin e çregullimeve 

të sistëmit metabolic; Preparate farmaceutike për parandalimin e çregullimeve të sistemit 

nervor; Preparate farmaceutike për përshtatjen e imunitëtit; Preparate farmaceutike për 

regullimin e sistëmit imunitar; Preparate farmaceutike për përdorim në onkologji; Preparate 

farmaceutike për përdorim në urologji; Preparate farmaceutike  për përdorim në 

kemotërapi; Preparate farmaceutike për trajtimin e çregullimeve autoimmunë; Preparate 

farmaceutike  për trajtimin e çregullimeve ndezese; Preparate farmaceutike  për trajtimin e 

epilepsies; Preparate farmaceutike  për trajtimin e semundjeve të sistëmit endokrin; 

Preparate farmaceutike për trajtimin e semundjeve të sistëmit metabolic; Preparate 

farmaceutike përtrajtimin e semundjeve të shkaktuara nga baktëriet; Preparate farmaceutike 

për trajtimin e çregullimeve të sistëmit endokrin; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

çregullimeve të sistëmit metabolik; Preparate farmaceutike  për trajtimin e problemeve 

epidermale; Preparate farmaceutike  për trajtimin e çregullimeve gastro intëstinale; 

Preparate farmaceutike për parandalimin e çregullimeve auto immunë; Preparate 

farmaceutike për parandalimin e alergjive; Preparate farmaceutike për parandalimin e 

semundjeve të shkaktuara nga baktërejet; Preparate farmaceutike për parandalimin e 

semundjeve inflamatore; Preparate farmaceutike për parandalimin e semundjeve të sistëmit 

endokrin; Preparate farmaceutike për parandalimin e semundjeve të sistëmit imunitar; 

Preparate farmaceutike për parandalimin e semundjeve të sistëmit metabolic; Preparate 

farmaceutike për parandalimin e semundjeve të sistëmit nërvor; Preparate farmaceutike për 

parandalimin e semundjeve të sistëmit muskulo skeletar; Preparate farmaceutike për 

parandalimin e semundjeve të sistëmit gjenito urinar; Preparate farmaceutike për 

parandalimin e semundjeve të sistëmit respirator; Preparate farmaceutike për parandalimin 

e çregullimeve të sistëmit endokrin; Preparate farmaceutike për parandalimin e 

çregullimeve muskulo skeletor; Preparate farmaceutike për parandalimin e çregullimeve të 

sistëmit gjenito urinar; Preparate farmaceutike për parandalimin e çregullimeve të sistëmit 

respirator; Preparate farmaceutike për inhalator; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

gureve në veshke; Preparate farmaceutike për trajtimin e çregullimeve të veshkave; 

Preparate farmaceutike për trajtimin e semundjeve të veshkeve; Preparate farmaceutike për 

trajtimin e semundjeve inflamatore; Preparate farmaceutike për trajtimin e disfunksionit 

erektoz; Preparate farmaceutike për trajtimin e semundjeve të sistëmit gjenito urrinar; 

Preparate farmaceutike për trajtimin e çregullimeve metabolike; Preparate farmaceutike për 

trajtimin e çregullimeve të sistëmit gjenito urinar; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

çregullimeve të sistëmit digjestiv; Preparate farmaceutike për trajtimin e çregullimeve të 

organëve shqisore; Preparate farmaceutike për trajtimin e çregullimeve të shkaktuara nga 

baktëriet; Preparate farmaceutike për trajtimin e simptomeve të semundjes nga rezatimi; 

Preparate farmaceutike për trajtimin e hipoglikemis; Preparate farmaceutike për 

parandalimin e semundjeve autoimmunë; Preparate farmaceutike për parandalimin e 

çregullimeve inflamator; Preparate farmaceutike për parandalimin e diabetit; Preparate 

farmaceutike për parandalimin e çregullimeve të shkaktuara nga baktëriet; Preparate 

farmaceutike për parandalimin e semundjeve okulare; Preparate farmaceutike për 

parandalimin e çregullimeve okulare; Preparate farmaceutike për përdorim në transplantim 

të organëve;  Preparate farmaceutike për përdorim në transplant të indeve; Preparate 

farmaceutike për përdorim në hematologji; Preparate dhe substanca farmaceutike për 
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trajtimin e semundjeve gastrointëstinal; Preparate dhe substanca farmaceutike për trajtimin 

e kancerit; Preparate dhe substanca farmaceutike për parandalimin e kancerit; Preparate dhe 

substanca farmaceutike; Preparate dhe substanca farmaceutike për përdorim në 

gjinëkologji; Preparate dhe substanca farmaceutike për përdorim në fushen e anëstëzionit; 

Preparate dhe substanca farmaceutike për përdorim në onkologji; Preparate dhe substanca 

farmaceutike për përdorim në urologji; Preparate dhe substanca farmaceutike me veti 

analgjetike; Preparate dhe substanca farmaceutike me veti antipiretike; Preparate dhe 

substanca farmaceutike me veti kunder inflamaciinëve; Preparate farmaceutike në forme të 

shiritave; Preparate farmaceutike për koll; Preparate farmaceutike për grip; Preparate 

farmaceutike qe përmbajn kofein; Produktë farmaceutike për trajtimin e semundjeve të 

koskave; Produktë farmaceutike për trajtimin e semundjeve infektive; Produktë 

farmaceutike për trajtimin e semundjeve të frymemarjes; Farmaceutik okular; Produktë 

farmaceutike për përdorim oftamologjik; Produktë dhe Preparate farmaceutike për njolla 

gjat shtatzanisë; Produktë dhe Preparate farmaceutike për kloazme; Produktë dhe Preparate 

farmaceutike për parandalimin e njollave të lëkurës gjat shtatzanis; Produktë dhe Preparate 

farmaceutike për parandalimin e enjtje të kembeve; Produktë dhe Preparate farmaceutike 

për parandalimin e qarjes se lëkurës gjat shtatzanise; Produktë dhe Preparate farmaceutike 

për hidratimin e lëkurës gjat shtatzanise; Tretje farmaceutike qe përdoret për dialize; 

Komponime farmaceutike; Farmaceutik të injektueshem për trajtimin e reagimeve 

anafilaktike; Preparate farmaceutike për trajtimin e halitozes; Agjent farmaceutik për 

epidermi; Agjent farmaceutik për trajtimin e lezionëve të shkaktuara fizikisht; Farmaceutik 

antidiabetik; Agjent farmaceutik qe ndikojn në metabolizem; Agjent farmaceutik qe 

ndikojn në sistëmin nërvor përiferik; Agjent farmaceutik qe ndikojn në organët shqisore; 

Agjent farmaceutik qe ndikojn në organët digjestive; Kreme farmaceutike; Preparate 

farmaceutike në përdorim në oftamologji; Fenol për qëllime farmaceutike; Fermentë për 

përdorim mjeksor ose vetërinary; Fermentë për qëllime farmaceutike; Feromonë për 

përdorim mjeksor; Preparate kimike për trajtimin e fillorekses; Aldehid formik për qëllime 

farmaceutike; Fosfatë për qëllime farmaceutike; Preparate për fumigim për qëllime 

mjeksore; Wich hazel; Letër për leukoplasti me sinarizëm; Hematogjen; Kreme 

hemoroidale; Preparate për hemoroide; Preparate hemostatike; Hemostatik për qëllime 

mjeksore; Hidrastim; Hidrastinin; Hidrokortizon; Kreme hidrokortizonë; Kemikale për 

përdorim farmaceutik; Preparate kemiko farmaceutik; Kemotërapeutik; Kontraceptiv 

kemikal; Preparate kemikale për qëllime farmaceutike; Kinin për qëllime mjeksore; Kinolin 

për qëllime mjeksore; Qetsues hipnotik; Ilaqe hipoglikemike; Agjensa hipolipidemik; 

Kloral I hidratuar për qëllime farmaceutike; Preparate kloranfenikoli; kloroform; Ekstraktë 

Bimore për qëllime farmaceutike; Zevendesues homeopatik; Farmaceutik homeopatik; 

Kreme homeopatike kunder ndezjes; Preparate kondroitinë; Hormonë për qëllime 

mjeksore; Hormoni I rritjes të njerezit; Preparate hormonale për përdorim farmaceutik; 

Shtesa ushqyese nga niseshtja të adaptuara për përdorim mjeksor; Estëre ushqimore për 

qëllime farmaceutike; Enzime digjestive; Algjinat kromatik për përshtypje dentale; Celuloz 

për qëllime farmaceutike; Kretëk cigare për përdorim mjeksor; shtëse dietale të zinkut; 

Citostatik për qëllime mjeksore; Citostatik për qëllime farmaceutike; Ilaqe citostatike për 

qëllime mjeksore; Çaj dobesues për qëllime mjeksore; Globulin imunitar njerzor; Plazma 

protëin njerzore; Preparate anti piretike; Agjent për ofrim të ilaqeve qe e përshpejtojn 

dergimin e preparative farmaceutike; Ekstrakre tharmi për qëllime mjeksore vetërinare ose 

farmaceutike; Ngjitës për ngulitjen e prostëtikeve; Alkoohol; Preparate aminoacide për 



Buletini Zyrtar Nr. 54 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

231 

 

 

përdorim vetërinary; Antibiotik për peshqi; Antibiotik shtëse për ushqim për kafshë; 

Byzylyk kunder reumes; unaza kunder reumes; Kutia për ndihme të pare, të mbushura; 

Tërheqes për kafshë shtëpiake; Helme baktëriale; Preparate baktëriale për përdorim 

mjeksor dhe vetërinary; Preparate baktëriale për qëllime vetërinare; Preparate baktëriale për 

qëllime mjeksore; Preparate baktëriologjike për qëllime vetërinare; Preparate 

baktëriologjike për qëllime mjeksore; Preparate tërapeutike për pastrim; Cigare pa duhan 

për qëllime mjeksore; Kreme bimore për lekure të pezmatuar për kafshë shtëpiake; Krem 

kunder kruarjes për kafshë shtëpiake; Indikator biologjik për të kontrolluar proceset e 

stërilizimit për qëllime mjeksore ose vetërinare; Preparate biologjike për qëllime vetërinare; 

Preparate biologjike për qëllime mjeksore; Kulturat e indeve biologjjike për qëllime 

vetërinare; Kultura e indeve biologjike për qëllime mjeksore; Preparate biokimike për 

përdorim vetërinary; Preparate biokimike për përdorim mjeksor; Xhel vajguri për qëllime 

mjeksore ose vetërinare; Vakcina; Vaksina për përdorim të njerezit; Preparate vetërinare; 

Preparate dhe substance vetërinare; Agjent aktivizues të funksionit qelizor për qëllime 

mjeksore; Agjent për ofrimin e ilaqit në forme të tabletave të mbçshtjellura qe ndihmojn në 

përçimin e preparative farmaceutike; Agjent për ofrimin e ilaqeve në forme të filmave të 

tretshme qe e ndihmojnë përqimin e preparative farmaceutike; Agjent qe trajtojnë 

semundjen e rezatimit; Agjent për detoksifikimin e arsenikut për qëllime mjeksore; 

Hidrogjen përoksid për qëllime mjeksore; Gazra të ngurta për qëllime mjeksore; 

Nënproduktë të procesimit të drithrave për qëllime mjeksore; Gazra për qëllime mjeksore; 

Gazra dhe përzierje të gazrave për përdorim në imazhet mjeksore; Përzierje gazrash për 

përdorim mjeksor; Byzylyk për qëllime mjeksore; Tretsire e gjinjeve të lopet qumshtore; 

Dekstrim për përdorim farmaceutik; Mbushes injektues dermal; Detërgjent për qëllime 

mjeksore; Agjent detoksifikues klorik për qëllime mjeksore; Agjent detoksifikues benzuoli 

për qëllime mjeksore; Preparate diagnostike për qëllime vetërinare; Tharm për qëllime 

mjeksore vetërinare ose farmaceutike; Çamçakez për freskim të gojes për qëllime mjeksore; 

Zall si ndihmes digjestiv për zogjtë, Preparate pastruese për përdorim mjeksor; Enzime për 

qëllime vetërinare; Enzime për qëllime mjeksore; Preparate të enzimeve për qëllime 

vetërinare, Preparate të enzimeve për qëllime mjeksore; Xhelatin për qëllime mjeksore; 

Qeliza të gjalla për përdorim vetërinary; Spërmë kafshësh; Pastrues i kafshëve; Tretsira 

shtazore; Substanca rezatuese të mbyllura për përdorim mjeksor; Izotope për qëllime 

mjeksore; Lecka të lagura me medicament; Kpasula për ilaqe; Lengje intravenoze qe 

përdoren për rehidrim, ushqim dhe dergimin e preparative farmaceutike; Baltë medicinal; 

Baltë për pastrim; Pika për sy; Kapsula të shtypura për qëllime farmaceutike; Kapsula qe 

shitën të zbrazta për farmaceutike; Banjo me oksigjen; Kolagjen për qëllime mjeksore; 

Kollodon për qëllime farmaceutike; Kutia e ndihmes se pare për përdorim shtëpiak; 

Kontraceptiv kimik; Shpuza kontaceptice; Shkuma kontraceptive; Ciment për koska për 

qëllime ortopedike; Cement për koska për qëllime mjeksore; Cement koskash për qëllime 

kirurgjike dhe ortopedike; Cement koskash për qëllime kirurgjike; Krem UDDER (gjinjë) 

për përdorim në agriculture; Kristale për qëllime tërapeutike; Gjak për qëllime mjeksore; 

Gjak kordoni për qëllime mjeksore; Gjak kordoni; Plazem e gjakut; Zevendesues të gjakut; 

Fraksionë të protëinave të gjakut; Bandazh për lytha; Preparate mjeksore për kujdes 

shendetsor; Losionë për qëllime vetërinare; Losionë për qen; Lubrikant për qellim mjeksor; 

Lubrikant për qellim kirurgjik; Byzylyk magnëtic për qëllime mjeksore; Graso për qëllime 

vetërinare; Graso për qëllime mjeksore; Graso për qëllime vetërinare dhe mjeksore; Ngjitës 

mjeksor për ngjitje të indeve të mbrendshme; Matëriale për gips kirurgjik; Ngjitës mjeksor 
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për të lidhur plaget; Vajra bebesh për mjekim; Shtesa mjeksore për ushqime të kafshëve; 

Preparate mjeksore; Alkohol për qëllime farmaceutike; Preparate metioninë; Mikrobicide; 

Preparate të elementëve gjurmes për përdorim njerzor dhe shtazor; Ujra minëral për qëllime 

mjeksore; Kripëra të ujrave minëral; Sheqer qumshti (laktoz) për qëllime mjeksore; Yndyr 

qumshtore; Pipa kunder dhimbjes se kokes; Uje deti për pastrim mjeksor; Letër e yndyrosur 

për qëllime mjeksore; Ilaqe për lehtësim të dhimbjes me qëllime vetërinare; Freskues të 

gojes për qëllime mjeksore; Fash freskuese për përdorim mjeksor; sprej freskues për qellim 

mjeksor; Pastrues të syve; Puder përle për qëllime mjeksore; Shushunje për qëllime 

mjeksore; Kuti lëvizese për ndihme të pare; Preparate banje për qëllime mjeksore; 

Preparate për enëmë; Preparate për pastrim me avull mintë për bebe; Preparate klizmatike 

për qëllime mjeksore; Preparate rehidruese; Preparate për përdorim në natyropati; Preparate 

minerale për qëllime mjeksore; Preparate me elementë gjurmues për qëllime njerzore; 

Preparate aminoacide për qëllime mjeksore; Preparate me elementë gjurmues për përdorim 

të kafshët; Preparate për vaksina orale; Preparate triptofanë; Preparate trikomicinë; Pastrim 

I bagetive; Pastrim I qenve; Anti kalbes detar; Radum për qëllime mjeksore; Substanca 

radioactive për qëllime mjeksore; Elementë radioatktive për përdorim mjeksore; 

Radioizotope për përdorim tërapeutik ose diagnostik; Hormonë radiotërapeutike; Preparate 

diagnostike radiofarmaceutike; Tretës për largimin e leukoplastëve; Lapsa kaustiks; 

Reagens për përdorim në tëstimin gjenëtik vetërinar; Reagens për përdorim në tëstimin 

gjenëtik mjeksor; Reagens për përdorim mjeksor; Largues për qen; Preparate dezinfektuese 

për përdorim vetërinary; Kandila për vesh për qëllime tërapeutike; Sekuenca të acidit 

nukleik për qëllime mjeksore dhe vetërinare; Spërmë për inseminim artificial; Spërme 

shtazore për inseminim artificial; Preparate të përziera biologjike për qëllime mjeksore; 

Kripra banje për qëllime mjeksore; Kripa për banja me uje minëral; Agjent për ofrim të 

ilaqeve në forme të Vafereve për ngrënje të mbeshtjelljen e parmaceutikeve në forme të 

pluhurit; Mjetë për rritje të eshtrave qe përmbajn matërial biologjike për qëllime mjeksore; 

Qeliza burimore për qëllime vetërinare; Qeliza burimore për qëllime mjeksore; Shartim 

vascular; Agjent kardiovaskular për qëllime mjeksore; Komponënta të gjakut; Oksigjen I 

ngurt për përdorim mjeksor; Organotërapeutike; Uje tërmal; Tripsin për qëllime mjeksor; 

Ureaz për qellim mjeksor; Preparate farmaceutike për përdorim vetërinar; Preparate 

farmaceutike për shtaze; Feromonë; Aditiv fodder për qëllime mjeksore; Hemoglobin; Pipa 

hemostatik; Shpuza kimike kontraceptive; Preparate kimike për qëllime vetërinare; 

Preparate kimike për qëllime mjeksore; Ngjitës kirurgjik; Cement kirurgjik; Shtëse 

ushqyese për përdorim vetërinary; stimulant ushqyes për shtaze; Mbeshtëtës kromatografik 

për përdorim mjeksor; Estër të celulozes për qëllime farmaceutik; Etër të celulozes për 

qëllime farmaceutike; Cement për thundra shtazore; Preparate dhe mjetë për kontrollom të 

insektëve të demshme; Acarricide; Miticide për përdorim shtëpiak; Miticide për përdorim 

agronomik; Algicide për pishina; Algicide për përdorim agronomik; Alkicide; Rypa 

antiparazitik për shtaze; Anti hipër tënziv; Tërheqes insektësh; Thungicid biologjik; 

Herbicik biologjik; Biopesticid shtëpiak; Biocid; Herbicid akuatik; Preparate për shkatrimin 

e mykyt të renjes se thatë; Tretësira për dele, Fumigant; Shkopa fumigant; Pllaka për 

largimin e insektëve; Biopesticid agronomic; Pesticid agronomic; Insekticik; Insekticid për 

përdorim shtëpiak; Insekticid për përdorim agronomik; Rypa kunder pleshtave shtazor; 

Rypa kunder pleshtave; Dru kedri për përdorim si largues të insektëve; Lecka të lagura për 

largim të instëktëve; Larvicid; Preparate për zhdukjen e larvave; Shirita të mbuluara me 

ngjitës për përdorim kunder minjve; Ngjitës për miza; Losion kunder mizave; Vajra kunder 



Buletini Zyrtar Nr. 54 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

233 

 

 

mizave; Preparate për të shkatruar minjt; Spirale për largimin e mushkonjave; Nëmatocide; 

Pesticide nëmatode; Ovicide; Helm për minj; Helme; Rodenticide; Paraziticide; Pesticide 

shtëpiake; Pesticide për përdorim hortikulturor; Piretum pluhur; Preparate kimike për të 

trajtuar myk; Pluhur për të mbytur pleshta; Preparate për të kontrolluar insektët; Preparate 

për largimin e insektëve; Preparate për të parandaluar përtypjen ose kafshimin prej 

kafshëve; Preparate për parandalimin e formimit të algave në uje; Preparate kunder molave; 

Preparate për largimin e algave; Preparate për stërilizimin e dheut; Largues të mykut; 

Preparate për mbytjen e mushkonjave duke aplikuar në folet e tyre; Preparate për zhdukjen 

e pleshtave; Preparate për zhdukjen e shtazeve të demshme; Preparate për zhdukjen e 

kermillave; Preparate për shkatrimin e mizave; Preparate për shkatrimin e insektëve; 

Preparate për zhdukjen e minjeve; Preparate për fumigimin e dheut; Preparate për 

parandalimin e larvave; Pluhur për vrasjen e pleshtave në kafshë; Preparate kimik për të 

trajtuar semundjet e grurit; Regulator për rritjen e insektëve; Largues të macave; Largues të 

molave; Largues të insektëve; Largues mushkonjesh qe aplikohet në lekure; Largues të 

zogjve; Formulacionë për largimin e kafshëve; Largues të krimbave qe përdoren në barr, 

Sporicide; Sprej anti insekt; Sprej për pleshta; Largues të mushkonjave; Vrases të myshkut; 

Agjend fungicidal; Shkopinj fumigues si dezinfektant; Helm striknin; Shkopa tymoses për 

largimin e insektëve; Shkopa tymosës për largimin e mushkonjave; Topa kunder molave; 

Ekstraktë të duhani (insecticide); Fungicide; Fungicide për përdorim hortikulturor; 

Fungicide për vrarjen e minjve; Fungicide për përdorim mjeksor; Fungicid për përdorim 

shtëpiak; Fungicid për përdorim agronomic; Letër qe kap mizat; Letër kunder molave; 

Herbicide; Herbicide për përdorim shtëpial; Herbicide për përdorim agronomik; Pylltari 

(kemikale); Fungicid; Pylltari (kemikale për isekticide); Pylltari (kemikale për herbicide); 

Pylltari (kemikale për parazeticide); Kemikale për trajtimin e semundjeve të hardhive; 

Kemikale për përmirsimin e sjelljes për të kontrolluar kafshët e demshme; Preparate kimike 

për qëllime pesticidale; Karbolinëum (paraziticid); Preparate dhe artikuj dental; Vata gruese 

për qëllime dentale; Lengje gryese për përdorim dental; Ngjitës për protëza; Alginat 

ortodontik impresionues të dhmbeve; Gargar antimicrobial; Gargar antiseptic; Gargar për 

qëllime mjeksore; Gazra për përdorim dental; Gips për qëllime dentale; Mbushes metalik 

për qëllime dentale; Gome për qëllime dentale; Reshire dentale; Qeramik dentale; Mastike 

dentale; Preparate dentale për largimin e gurrit të dhembeve; Gryes dental; Amalgan dental; 

Amalgam dental prej ari; Dyll dental; Matërial qeramik dental; Llak dental; Matëriale 

impresionimi dental; Matëriale dentale porcelani; Anëstëtik dental; Cement dental; Matërial 

keramik për përdorim gjat mbushjeve; Aliazh keramikepër përdorim në Kellef dhembesh; 

Qeramik për ndertimin e dhembeve prostëtik; Qeramik për rrindertimin e dhembeve 

prostëtik; Agjent koroziv për trajtimin e sipërfaqes se dhembeve; Ngjitës dental dhe për 

përdorim në stomatologji; Ngjitës për përdorim dental; Gargare mjeksore; Matërial ngulitës 

për përdorim dental; Matërial për kallefe dentale; Matërial për ura dentale; Matërial për 

rriparimin e dhembeve; Matërial për dhëmbe artificial; Matërial për mbushjen e dhembeve; 

Matëriale për profilaks orale; Matërial për protëza dentale; Shpërlares dental mjeksor; Pastë 

dhembesh për mjekim; Preparate për kujdesje orale për mjekim; Prepatare për mjekim të 

gojes; Gargare mjeksore kunder kariesit; Aliazhe metalike për përdorim dental; Dyll I 

formuar për dentist; Matërial për reshtim për qëllime dentale; Algjinat ortodontik 

impresioni dental; Matëriale për bazen e dhëmbeve artificial; Reagens ngjyroses për 

zbulimin e gurrit dental; Lustrim dental; Porcelan për dhëmbe prostëtik; Matëriale 

porcelanë për përdorim në stomatologji; Preparate për stërilizimin e instrumentëve dentale; 



Buletini Zyrtar Nr. 54 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

234 

 

 

Patrues të zgavres orale; Preparate për të përshpejtuar daljen e dhëmbeve; Llak konduktiv 

për përdorim dental; Balt anti mikrobese; Shpërlarje dentale; Matëriale lidhës dhe mbushës; 

Matëriale sintëtike për përdorim dental gjat mbushjeve; Reshire sintëtike për përdorim në 

stomatologji; Aliazhe të metaleve fisnike për qëllime dentale; Dyll dental për përgaditjen e 

kallepit dental; Gurr dental; Matërial ngjitës dental; Cement dental për mbushje; Reshire 

dentale për Ura kellefe dhe porcelanë të përkohshme; Zbrastira dentale; Vernik dental për ti 

plombuar(siguruar) dhembet; Matëriale për gdhendje të dhembeve; Matëriale dentale për 

duplikimin e dhembeve; Matëriale dentale për berjen e modeleve të dhembeve; Matëriale 

dentale për ndaljen e dhembeve; porcelanë të përkohshme për përdorim në restaurimin 

dental; Matëriale kompozitë dentale; Aliazhe dentale; Komponënta për rivendosje dentale; 

Tëst kuti për zbulim të gjinis në In vitro;  Agjent Plumbues për qëllime dentale; Preparate 

farmaceutike për përdorim dental; Matëriale fiksuese për qëllime dentale; Metale të 

formuara për stomatologji; Mbushes të krisjeve për qëllime dentale dhe tëknik dhëmbësh; 

Mbushes të krismave për përdorim dental; Cement për prostëtik dental; Preparate dhe 

artikuj higjienik; Artikuj thithes për higjien përsonale; Pelena për të papërmbajtur dhe për 

bebe; Brekë pelena të hedhshme për bebe; Brekë pelena me celuloze të hedhshme për bebe; 

Pelena me celuloze nga letra të hedhshme për bebe; Pelena për not të hedhshme për bebe; 

Pelena të letres; Pelena për bebe nga celuloza dhe letra; Pelena për not për bebe; Brekë 

pelenë nga letra të hedhshme për bebe; Pambuk hedhes për pelena të bebeve; 

Pambukahedhes për pelena natë; Pambuk (pelenë) hedhes për të papërmbajturit; Mbulesa të 

pelenave; Brekë celuloze të hedhshme qe përdoren për të mbajtur pelenën e bebes në vend; 

Brekë thithese për të papërmbajturit; Brekë të hedhshme prej letre për të mitur; Brekë të 

hedhshme trajnimi; Veshje për munges vetëpërmbajtjeje; Përparse nga letra për bebe; 

Përparse nga celuloza për bebe; Pelena për të rritur; Pelena të hedhshme për të rritur; Brekë 

të hedhshme trajnimi; Pantola të skurtëra të hedhshme trajnimi nga letra ose celuloza; 

Brekë fjetjeje për të mospërmbajturit; Pelena bebesh; Pelena të hedhshme; Brekë trajnimi të 

hedhshme nga celuloza për të mitur; Pelena të hedhshme për not për femije  dhe të mitur; 

Përparse të hedhshme nga letra për të mospërmbajturit; Përparse nga letra për të 

mospërmbajturit; Pelena nga celuloca; Pambuk përparseje nga letra për të mospërmbajturit; 

Pambuk përparseje nga celuloza për të mospërmbajturit; Peceta të hedhshme për të 

mospërmbajturit; Pambuk pantollash për të mospërmbajturit; Përparse të hedhshme nga 

celuloza për të mospërmbajturit; Peceta në forme trekendeshi (letër) për bebe; Brekë të 

hedhshme për bebe për mbajtjen e Pecetës se bebes në vend; Pambuk hedhes nga celuloza 

për peceta; Pambuk letre për Pelena; Produkte higjienike femrore; Lares vaginë; Tamponë 

higjienik; Pambuk për brekë; Peceta; Peshqir highienik; Rypa për peceta higjienike 

(peshqir); Produkte farmaceutike dhe preparate kundër tharsjes së lekurës të shkaktuar nga 

shtatzania; Pantallona higjienike; Vata higjienike; Pelena thithese nga letra për kafshë; 

Pelena për të mospërmbajturit; Vata për dhenje të gjirirt; Artikuj thithes higjienik; Vata 

hedhese për të mospërmbajturit; Vata për të mospërmbajturit; Veshje higjienike; Pelena 

pelhure; Pelena thithëse nga celuloza për kafshë shtëpiake; Erëheqës dhe freskues të ajrit; 

Ereheqës për vetura; Erëheqës për depozitim të mbeturinave; Erëheqës për vendin e 

posaqshem ku kafshët shtëpiake kryen nëvojen; Sprej erëheqës për dhome; Erëheqës 

Automobili; Preparate për heqjen e eres në ajer; Erëheqës për roba; Erëheqës për roba dhe 

tëkstile; Erëheqës për Tapetë; Erëheqës për kepuce; Erëheqës për tëkstile; Erëheqës për 

pelhura; Erëheqës, Përveq për njerëz ose kafshë; Matëriale për thithjen e  aromes; Preparate 

erëheqëse për shtëpi, Industri apo përdorim komercial; Preparate erëheqës për tapetë; 
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Preparate për nëutralizimin e aromave; Preparate neutraalizues aromash për roba dhe 

tekstile; Preparate për pastrim të ajrit; Dezinfektues dhe antiseptik; Algaecide [Kemikale 

për mirmbajtje të pishinave]; Kemikale Algaecide për pishina; Shputa alkoholi për qëllime 

mjeksore; Losion antibakterial për duar; Preparate mikrobevrases [përveq sapunit]; Sprej 

antibakterial; Pstrues për duar antibakterial; Pastrues për duar Antibiotik; Antiseptik; 

Preparate pastrimi Antiseptike; Kreme Antiseptike; Eliminues të papastërtis Antiseptik; 

Preparate Antiseptike për kujdes të trupit; Preparate antiseptike për kujdes ndaj plageve; 

Sprej antiseptik në form aerosoli për përdorim në lëkure; Sprej Antiseptik Në formë 

aerosoli për përdorim në sipërfaqe të forta; Antiseptik me efekt profalaktik; Antiseptik me 

efekt terapeutik; Baktëricide; Barium për përdorim në rentgen; Dezinfektues; Dezinfektues 

[Përveq sapunit për dezinfektim]; Dezinfektues për përdorim veterinar; Dezinfektues për 

thjerza; Dezinfektues për përdorim mjeksor; Dezinfektues për Preparate dhe instrumente 

mjeksore; Dezinfektues për instrumente mjeksore; Dezinfektues për pishina; Dezinfektues 

për aparate dhe instrumente dentale; Dezinfektues për tualetë kemikal; Dezinfektues për 

qëllime higjienike; Dezinfektues të lagura në inde; Pastrues të duarve Dezinfektues; Lecka 

të lagura me preparate antibaktëriale; Pastrues të duarve për mjekim; Pastrues 

(Dezinfektues) [përveq sapunit]; Mikrobicide për tretmanin e ujit të papijshem; Solucion 

për lagije të thjerzave; Pelhura pastrami të lagura me dezinfektues për qëllime higjiene; 

Preparate për pastrimin e thjerzave; Preparate për pastrimin e duarve; Pastrues të duarve 

anti-mikrobial; Solucione për dezinfektimin e thjerzave; Solucione për shpërlarje të 

thjerzave; Solucionë për thjerza; Solucionë për stërilizim të thjerzave; Solucionce për 

neutralizimin e thjerzave; Lecka pastruese; Preparate pastruese për përdorim në spitale; 

Pipa squfuri [Dezinfektues]; Pastrues për larje të frutave dhe përimeve; Lares (Stërilizizues 

-); Germicide; Substanca Sterilizuese; Preparate Sterilizuese; Solucione Sterilizuese; 

Sanitizues për përdorim shtëpiak; Substanca në forme të tabletave për përdorim në 

sterilizim të ujit; Iodoform; Lubrikant përsonal me baze ujore; Lubrikant përsonal me baze 

silikoni; Lubrikant seksual përsonal; Xlele Lubrikantë për përdorim personal; Pelena për 

kafshë; Pastrues [Preparate] për sterilizim të instrumentëve kirurgjike; Solucione pastrami 

për përdorim mjeksor; Solucione pastrami për heqjen e allqit ngjitës; Preparate për pastrim 

të thonjve; Preparate për pastrim të vezeve; Preparate pastrami për sterilizim; Komponënta 

për stërilizim të vezeve; Lubrikant higjienik; Preparate higjienike për përdorim veterinar; 

Preparate pastrami për qëllime mjeksore; Preparate kimike për qëllime pastrami; 

Suplementë për dietë dhe preparate për diete; Ushqim për bebe; Ushqime fietike të 

adaptuara për të mitur; Suplemente kolostrum; Zevendesues për qumësht të nënës; Pluhur 

laktik për bebe; Qumësht pluhur për bebe; Ushqime nga qumështi pluhur për të mitur; 

Pluhur qumështi [Sende ushqimore për bebe]; Pije për të mitur; Formul pa laktoze për të 

mitur; Shtesa për diet të kafshët; Vitamina për kafshë; Suplementë vitaminoze për kafshë; 

Suplementë vitaminoz dhe mineral për kafshët shtëpiake; Ushqim dietik i adaptuar për 

përdorim vetëerinar; Substanca dietike të adaptuara për përdorim veterinar; Shtesa dietike 

për kafshët shtëpiake; Shtesa dietike në formë të shpërblimeve ushqimore për kafshët 

shtëpiake; Shtesa dietike minerale për kafshët; Ushqim kafshësh për mjekim; Shtesa 

mjeksore në sende ushqimore për përdorim vetërinar; Shtesa minerale për ushqyerjen e 

bagëtis; Preparate neutraceutike  për kafshë; Shtesa foragjere për qëllime vetërinare; Shtesa 

ushqyese për ushqyerjen e bagetis; Forlmulacionë Probiotike baktëriale për përdorim 

vetërinar; Shtesa dietike albumin; Shtesa dietike Alginatë; Shtesa ushqimore anti oksidantë; 

Preparate Albuminous për qëllime mjeksore; Qaj asmatik; Sende ushqimore Albuminoze 
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për qëllime mjeksore; Shtesa dietike herbale për nëvojat special për dietë përsonale; 

Bonbon i fortifikuar me calcium; Vitamina paralindjes; Vitamina dhe preparate vitaminoze; 

Shtesa vitaminash dhe minerale; Pika vitaminash; Shtesa vitaminash; Pije Vitaminash; 

Preparate vitaminash; Preparate vitaminash në natyren e Shtesave ushqimore; Preparate të 

përziera vitaminash; Tableta vitaminash; Fiber dietoz; Fara liri fibroze për përdorim 

sishtesë dietike; Glukoze për përdorim si shtësë në ushqim për qëllime mjeksore; Shtesa 

dietike glukoze; Sheqer dietik për përdorim mjeksor; Substanca dietike për bebe; Substanca 

dietike të adaptuara për përdorim mjeksor; Shtesa dietike për kontoll të kolestërolit; Shtesa 

dietike për të mitur; Shtesa dietike për njerez; Shtesa ushqimore qe përmbajnë aminoacide; 

Shtesa dietike qe përmbajnë vitamina; Shtesa ushqimore të përbere nga elementë 

gjurmuese; Pije me Shtesa dietike; Sheqerna Zevendesuese dietike për përdorim mjeksor; 

Shtesa dietike dhe ushqyese; Pije dietike për lengje të bebevetë adaptuara për qëllime 

mjeksore; Pije dietëtike të adaptuara për qëllime mjeksore; Preparate dietëtike të adaptuara 

për përdorim mjeksor; Infuzionë dietëtike për përdorim mjeksor; Embelsira dietëtike të 

adaptuara për qëllime mjeksore; Fiber dietik për ndihmimin e tretjes; Ushqime dietëtike të 

adaptuara për përdorim mjeksor; Ushqime dietëtike për përdorim në ushqyerjen klinike; 

Ushqime dietëtike të adaptuara për invalide; Shtëse pirese e përziere me pluhur dietik shije 

frutash; Shtesa dietike enzimesh; Shtesa Natyrale dietike për mjekimin e klastrofobise; 

Vitamina në forme të tabletave të tretshme; Vitamina zhele; Shtesa dietike gruri; 

Zevendesues sheqeri për diabetiket; Pluhur zevendesues për vaktë; Shtesa të ushqimit të 

shendetshem me nëvoja dietike speciale; Shtesa të ushqimeve të shendetshme të bëra 

kryesisht nga vitaminat; Shtesa të ushqimeve të shëndetshme të bëra kryesisht nga 

mineralet; Shtesa ushqyese në form të blloqeve si zevendesues të vakteve për shtim të 

enërgjise; Drithëra të përgaditura për përdorim si ushqim individual; Çaj artificial [Për 

përdorim mjeksor]; Ëmbelsues artificial për diabetik; Shtesa Casein dietare; Kapsula për 

dietë; Kapsula të melqis se Codit; Vajra dietike shtëse të farave të linit; Shtesa dietike 

Lecithini; Nutraceutikalë për përdorim në Shtesa dietike; Preparate Lysine; Shtesa dietike 

Minerale për njerez; Shtesa ushqyese minerale; Nisheste për përdorim dietik; Preparate 

neutraceutike për njerez; Bi-produktë të procesimit të dritherave për qëllime dietike ose 

mjeksore; Formulë për të mitur; Preparate për përdorim si shtëse në ushqim për 

konsumimin nga njerezit [për mjekim]; Preparate të vitaminës D; Preparate të vitaminës A; 

Preparate të vitaminës B; Preparate të vitaminës C; Preparate të faktoreve Lipotropic; 

Preparate Multi-vitaminash; Shtesa Probiotike; Shtesa dietike Sojë proteina; Shtesa 

Proteinash për kafshës; Shtesa dietike Proteine; Polen bletësh për përdorim si shtëse në 

ushqim dietik; Vaj melqie Codi; Pika vaji të melqise se Codit; Agjensa bartës në form të 

mbeshtjellesve të tabletave qe ndihmojnë në bartjen e shtesave ushqyese; Agjens bartës në 

forme të shiritave tretës qe lehtësojnë bartjen e shtesave ushqyese; Shtesa të lengshme 

herbale; Shtesa të lëngshme vitaminoze; Produkts buke për diabetik; Bukë diabetike e 

adaptuar për përdorim mjeksor; Buk me krip të ulet e adaptuar për përdorim mjeksor; Buk e 

pasuruar me vitamina për qëllime terapeutike; Ushqim për dieta të kufizuara mjeksore; 

Shtesa ushqimore; Shtesa dietike për kafshë si forme natyrale si përzierje e pijes në form të 

pluhurit; Shtesa  ushqyese për mbushje të ushqimit për kafshë, për qëllime mjeksore; 

Shtesa ushqyese; Shtesa dietike për njerez jo për qëllime mjeksore; Shtesa dietike të 

tharmit; Shtesa dietike të fares së lirit; Shtesa dietike polleni; Shtesa dietike Propolisi; 

Shtesa dietike Royal gjelatin (qumësht mbreti); Shtesa dietike të embrionit të grurit; Shtesa 

pluhuri ushqyese si përzies për pije; Shtesa ushqyese të përbera nga ekstrakte këpurdhash; 
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Shtesa ushqyese të përbera kryesisht nga hekuri; Shtesa ushqyese të përbera kryesisht nga 

kalciumi; Shtesa ushqyese të përbera kryesisht nga magneziumi; Shtesa ushqyese të përbera 

kryesisht nga zingu; Shtesa dietike të përbera kryesisht nga hekuri; Shtesa dietike të përbera 

kryesisht nga kalciumi; Shtesa dietike të përbera kryesisht nga magnëziumi; Preparate 

dietike ushqyese të përshtatura për përdorim mjeksor; Ushqim për diabetik; Shtesa Zinku 

tableta (lozenges  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1455 

(220) 17/11/2016 

(731) RAUCH Fruchtsäfte GmbH 

Langgasse 1,6830 Rankweil, AT 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)  MY TEA 

 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Çaj, çaj i ngrirë; lëngje me bazë çaji; pije me bazë çajitapiokë dhe sago; miell dhe 

preparate të bëra me drithëra; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (erëza); erëza pikante; akull; 

çaj i ftoht; pije me bazë çaji.  

32  Lëngje jo-alkoolike; lëngje jo-alkoolike që permbajnë çaj ose ekstrakte çaji ose me shije 

çaji  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1456 

(220) 17/11/2016 

(731) RAUCH Fruchtsäfte GmbH 

Langgasse 1, 6830 Rankweil, Austria, AT 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 
 

(546) 

 

 

 

(511) 30  Çaj, çaj i ngrirë; lëngje me bazë çaji; pije me bazë çajitapiokë dhe sago; miell dhe 

preparate të bëra me drithëra; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (erëza); erëza pikante; akull; 

çaj i ftoht; pije me bazë çaji  

32  Lëngje jo-alkoolike; lëngje jo-alkoolike që permbajnë çaj ose ekstrakte çaji ose me shije 

çaji  
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(210) KS/M/ 2016/1459 

(220) 17/11/2016 

(300) 87/064,037  08/06/2016  US 

(731) Biogen MA Inc. 250 Binney Street, 

02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, 

US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(540)  ZINBRYTA 

 

 
 

 

(511) 44  Shërbimet medicinale në fushën e neurologjisë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1460 

(220) 18/11/2016 

(731) HELIOS sestavljeno podjetje za 

kapitalske naložbe in razvoj, d.o.o. Količevo 

2, 1230 Domžale, SI 

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

gjelbër 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 1  Ngjitës për qëllime industriale; ngjitëse për ngjitjen  e letrës; gomat (ngjitës), 

përveç për qëllime shkrimi apo shtëpiake; ngjitëse për pllaka muri; pluhur për ngjitës 

(ngjitëse), përveç për qëllime shkrimi apo shtëpiake; ngjitës gluten, përveç për qëllime 

shkrimi apo shtëpiake; ngjitës për qëllime industriale; ngjitëse të lëkurës; çimento për 

këpucë (mbathje); mastikë për gomat; çimento për riparim të artikujve të thyer; medium 

filtrimi të substancave kimike dhe jo-kimike të përfshira në këtë klasë; Ngjitës për përdorim 

në industri; Fertilizues, dhe kimikate për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe pylltari; plehra 

kafshësh; substanca kimike, materiale kimike dhe preparatet kimike, dhe elementet 

natyrore; kompozime për shuarjen e zjarrit; Ngjitës nga pluhuri për përdorim në 

prodhimtari dhe industri; Putties (kit), dhe mbushëse dhe pasta për përdorim në industrinë  

16  Ngjitës (ngjitës) për qëllime shkrimi apo shtëpiake; gomat (ngjitëse) për qëllime 

shkrimi apo shtëpiake; pluhur për ngjitës (ngjitëse) për qëllime shkrimi apo shtëpiake; 

shirita ngjitës për qëllime shkrimi apo shtëpiake; shirita vetë-ngjitës për qëllime shkrimi 

apo shtëpiake; dispensues (mbajtës) të shiritit ngjitës për qëllime shkrimi apo shtëpiake; 

Letër dhe karton; materiali i shtypur; Katalogje; Flajera; Kartolina për dhurata; Kartela 

krediti pa kodim magnetik; material për libërlidhje; Fotografi; material shkrimi (për zyre); 

Ngjitëse për qëllime shkrimi (zyreje) apo shtëpiake; materiale dhe media dekorimi dhe të 

artit; Brusha për Ngjyrosje; rekuizitat e zyrës (përveç mobiljeve); materiale udhëzimi dhe  

mësimore (përveç aparateve); produkte letre të gatshme; Çanta dhe artikuj për paketim, 

ambalazhi dhe ruajtjen nga lera, karton ose plastika; materiale filtrimi nga letra; manualet 

për udhëzime  
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(210) KS/M/ 2016/1461 

(220) 18/11/2016 

(731) Sergio Calleja Al.Ken 46/U4/105 

02-797 Warsaw, PL 

(591) e kuqe, e bardhe dhe e kalter 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(546) 

 

 

 

(511) 32  Pije joalkolike, duke përfshirë pije freskuese, pije energjike, pije prej hirrës dhe 

pije izotonike (hiper dhe hipotonike)  (për përdorim dhe / ose siç kërkohet nga atletët); 

birrë, birrë malti, birrë gruri, birrë e errët, birrë tjeter, birrë e fortë dhe e çelët; pije jo 

alkoolike nga malti; ujë mineral dhe ujërat e gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; 

shurupe, esenca dhe preparate të tjera për të bërë pije si dhe tableta shkumezuese (sherbet) 

dhe pluhurat për pije dhe kokteje joalkoolike.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1462 

(220) 18/11/2016 

(300)  

(731) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(540)  BAYOVAC 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate për përdorim në veterinari  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1463 

(220) 18/11/2016 

(731) SHIMANO  INC., a corporation 

organized and existing under the laws of 

Japan Manufacturers and Merchants of, 3-77 

Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, 

JP 

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

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

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 8  Vegla dore dhe pajisje, me operim dore; operues dore vegla dore dhe pajisjet për 
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biçikleta, duke përfshirë  pajisje dore për nxjerrjen e kutllerëve, vegla dore për instalimin 

dhe heqjen e krahut lëvizës, vegla dore për instalimin dhe heqjen e boshtit të padalës, vegla 

dore për instalimin dhe heqjen mbajtësit të boshtit, lëvruesit kabllor , vegla dore për 

instalimin dhe heqjen e unazës  mbyllëse, , vegla dhëmbëzore me operim dore për heqjen e 

mbajtësit të unazës mbyllëse, vegla dore për instalimin dhe heqjen e kushinetave 

dhëmbëzore, vegla dore për prerjen dhe lidhjen e zinxhirëve, mjete për vendosjen e nyjeve, 

heqësit dhëmbëzore , çelësa, vegla dore për riparimin dhe mirëmbajtjen e biçikletave; 

operues dore vegla dore dhe pajisjet për peshkim , duke përfshirë thikat e peshkimit, 

gërshërët e peshkimit, prerësit e peshkimit  

9  Kompjuterë për biçikleta; pajisja monitor për pozicionin e dhëmbëzoreve, raport 

transmisioni dhe varëse e baterisë për biçikleta; pajisje monitoruese digjitale (elektronike) 

për biçikleta; indikatorët  e vlerësimit numerik për biçikleta; aparat regjistrues i kohës për 

biçikleta; sistemi i pozicionimit global [GPS] aparatura për biçikleta; aparatet matëse për 

biçikleta; marrësit e vlerës numerike për biçikleta; treguesit e shpejtësisë për biçikleta; 

manometrat për biçikleta; takometër për biçikleta; matësit e energjisë për biçikleta ; 

odometër për biçikleta; njësitë wirelss për biçikleta; kabllo elektrike për biçikleta; bateri; 

bateri për biçikleta; mbushës baterish; mbushës baterish për biçikleta; programe 

kompjuterike; video kamera digjitale;  video kamera digjitale për biçikleta; video kamera 

digjitale për peshkim; helmetat mbrojtëse për sport; helmetat mbrojtëse për biçikleta; syze; 

syze dielli; syze çiklizmi dhe këllëfët për to  

11  Aparatet ndriçuese për biçikleta, ndriçuesit e biçikletave, dinamo – energjisë për 

biçikleta,  ndriçues drejtimi për biçikleta, reflektorët ndriçues për biçikleta, sinjalizuesit 

ndriçues për biçikleta, sënduk akulli  

18  Çanta, çantat e udhëtimit, çanta për blerje në dyqan, çanta për çiklizëm, çanta për 

biçikleta, çanta për rrotat e biçikletave; çantë për shalën e biçikletave, çanta për bartjen e 

biçikletave, çanta kampingu, çantë shpine, çantë shpine për çiklizëm, çantë rrobash për 

udhëtime,  valixhe e vogël, çanta me rrota, çantë e vogël, çanta beli, çanta sportive, çadra  

25  Këpucë dhe çizme, përkatësisht këpucë për biçikleta (këpucë  për biçikleta), këpucë 

peshkimi, çizme gjahtari për peshkim, këpucë për varkë me lopata; galloshe; veshje, 

përkatësisht veshje sportive (uniforma sportive), veshje për çiklistë, veshje garuese për 

biçikleta,veshje për peshkim, veshje sportive, veshje për gjimnastikë, veshje të jashtme, 

veshje për mbrojtje nga shiu, mushama, kostume shiu, kapele, kapele me strehë, dorashka, 

dorashka çiklizmi, dorashka për gara me biçikleta, çorape, këmisha, xhaketa, triko, jelekë, 

jelekë për peshkim, pantallona, pulovër dhe veshje të brendshme  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1464 

(220) 18/11/2016 

(300) 30 2016 016 545.2  06/06/2016  DE 

(731) dorma+kaba International Holding 

AG Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

 

(511) 6  Materiale ndërtuese prej metaleve; objekte te transportuesheme prej metali; 

hekurishte dhe sende të vogla të pajisjeve metalike; tuba dhe tubat e metaleve; kasafortë 
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dhe kontejnerët prej metali , ne veçanti kuti të forta dhe kontenierë për gjëra me vlerë; 

pajisje prej metali për ndërtim; mallra prej metaleve të zakonshme që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; brava (përveç bravave elektrike), duke përfshirë kyçet dhe bravat e sigurisë 

për automjete, çelësat, duke përfshirë çelësat për automjete dhe mbajtëse çelësash, të gjitha 

mallrat e sipërpërmendura prej metali; Dyer, porta dhe komponentët e dyerve prej metali, 

duke përfshirë dyer lëvizëse, dyer rrotulluese, dyer harmonike dhe dyer rrotulluese të 

dyfishta; timon prej metali; hapësit e dyerve dhe mbyllësit e dyerve ( jo elektrike); ndaluesit 

hapjeve të dyerve prej metali; pajisjet e dyerve prej metali; përfshirë bagllamat e dyerve; 

dorezë; dry dhe ramë me mbyllje prej drynave , llojet e dorezave; pajisje prej metali për 

dyer prej qelqi dhe xhamave prej qelqi; pajisje e metaleve prej qelqi për instalime, 

përkatësisht brava dhe këllëfët e bravave; strikes, dorezat; butonat e dyerve; doreza 

gjatësore ne forma te ndryshme, bulona mbajtës, lidhëset kllamp,  pajisjet qe lidhen, pajisjet 

mbrojtëse; pajisjet e dritareve dhe pajisjet e mobileve prej metali; ndarëse prej metali, në 

veçanti ndarëse për mobile dhe ndarëse me elemente të veçanta të palëvizshme dhe të 

lëvizshme, muret horizontale rrëshqitëse  

7  Makina dhe mjetet e makinës; motorët dhe makina (përveç për automjetet tokësore); 

makina lidhëse dhe komponentët e transmisionit (përveç makinave tokësore); shiritat, 

shiritat transportues; makinat shitëse; hapësit dhe mbyllesit e dyerve (elektrik, hidraulik 

dhe/ose pneumatik); motorët hidraulik, pneumatik dhe elektrik; pompa hidraulike; 

ashensor; pompa dhe motorët për kompremimin e  ajrit ; motor, makina, dhëmbëzoret dhe 

aparatet e kontrollit për të lëvizur dyert, portat dhe shiritat; pajisje për motorë, motorët, 

dhëmbëzoret dhe aparaturat e kontrollit për të lëvizur dyer, porta dhe shiritat, përkatësisht 

lidhjet, leva operative, binarët rrëshqitës, pllakat montuese, pllakat mbyllese, të përfshira në 

klasën 7  

9  Aparatura dhe instrumente shkencore, detare, gjeodezike, fotografike, kinematografike, 

optike,  peshues, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrëse), pajisjet shpëtues  dhe 

aparaturat për  mësimdhënie dhe instrumentet;  aparate dhe instrumente për transmetim, 

lëvizëse, transformuese, akumuluese, rregulluese ose kontrolluese të energjisë elektrike; 

aparat për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; transportuesit 

magnetike të dhënave, regjistrimin e disqeve; kompakt disqe, DVD dhe media të tjera 

regjistrimi digjital, si dhe bartës të të dhënave; mekanizmat për punët e aparatit të 

monedhave; arkat, makina llogaritëse, pajisje të përpunimit dhe kompjuterë; pajisjet 

periferike kompjuterike dhe aksesorë; programe kompjuterike; aparatet për fikjen e zjarrit; 

sistemet e identifikimit, duke përfshirë pajisjet e kontrollit të qasjes, aparatet dhe pajisjet 

për identifikimin personal, domethënë përmbledhjet (përpunimet e të dhënave), njësive 

qendrore të përpunimit (për përpunimin e të dhënave) dhe aparatet e regjistrimit të kohës; 

aparatet e kontrollit të sigurisë, instalimet dhe pajisjet; sistemet e videove të mbikëqyrjes, 

duke përfshirë instalimet e videove të monitorimit , të përbëra nga video kamera për 

transmetimin e imazheve për të kontrolluar ekranet me valë ose nëpërmjet kabllove, 

dërguesit dhe marrësit për transmetimin e të dhënave; aparatet e qasjes -kontrollit, sistemet 

dhe pajisjet, në veçanti elektrike, elektronike,siguria e kontrolluar vizualisht  dhe 

akustikisht, pajisjet e bllokimit dhe kontrollit të qasjes dhe  sistemi i kontrollit të qasjes për 

bankomatët automatike të përbërë nga kyçet dhe shufra për menaxhimin e programeve;  

rregullimet elektrike dhe aparaturat e kontrollit për dyer, porta dhe mure ndarëse; 

transferimin e te dhënave elektronike, te kontrollit, monitorimin dhe kontrollimin 

(mbikëqyrja) e aparateve të kyçeve, dritareve dhe dyerve, kyçeve elektrike, kyçeve 
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elektrike te automjeteve; kartat e identitetit elektronike dhe magnetike, duke përfshirë kartat 

e koduara, kartat e identifikimit të koduara dhe kartat e identifikimit magnetik; nderpreresit; 

gjysmëpërçuesit; transponderë; interfon; kutitë e shpërndarjes (energji elektrike); aparat 

alarmi; aparat për zbulimin e duhanit. 

12  Komponentët  për automjete; pajisjet kundër-vjedhje dhe alarmet kundër vjedhjeve për 

automjete  

19  Materiale ndërtimi (jo-metalike); tuba të ngurtë për ndërtim jo-metalike; ndërtesa që 

transportojnë (jo-metalike);  dyer(jo metalike), duke përfshirë edhe dyert lëvizëse, dyer 

rrotulluese , dyer harmonike dhe dyer rrotulluese të dyfishta; ndarëse (jo prej metali).  

20  Pajisjet e dyerve , jo prej metali.  

35  Reklamat; e menaxhimit dhe  shërbimeve të biznesit; administrim biznesi; funksionet e 

zyrës; konceptet e zhvillimit të reklamës dhe marketingut, rregullimin dhe kryerjen e 

ngjarjeve të reklamave, menaxhimin e biznesit dhe organizatave konsulence, shërbime me 

shumicë dhe pakicë, veçanërisht në lidhje me dyer, porta,  produkteve për hapje,  mbyllje  

dhe sigurimin e dyerve në lidhje me identifikimin, regjistrimin e kohës dhe autorizim të 

qasjes së personave.  

37  Ndërtimin e ndërtesave; shërbimet e riparimit dhe instalimit; vendosjen, autorizimin, 

mirëmbajtjen dhe riparimin e dyerve, dyer, dritare dhe sistemet e ndarjes; vendosjen, 

autorizimin,mirëmbajtjen dhe riparimin e alarmit të zjarrit dhe vendosjen e alarm kundër-

vjedhje ; vendosjen, autorizimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e sistemeve të regjistrimit 

kohor dhe instalimet e kontrollit të qasjes  

40  Shërbimet për kopjimin e çelësave, duke bërë dy kopje te çelësave.  

42  Kryerja e studimeve teknike të projektit, në veçanti në fushën e sigurisë, bllokimin dhe 

pajisjet e kontrollit të qasjes; zhvillimi i koncepteve bllokuese dhe të sigurisë; planifikimi 

teknik i aparatit të kontrollit dhe instalimet, kontrollit të qasjes, oraret dhe instalimet 

monitoruese per qasje dhe pajisjet identifikuese; programim i qarqeve mikroelektronike për 

kyçet dhe transportuesit tjerë të të dhënave; programimi i sistemeve të sigurisë për të tjerët; 

dizajni dhe zhvillimi i pajisjeve kompjuterike dhe software; dizajni dhe zhvillimi i 

programeve kompjuterike në fushën e sigurisë, bllokimit dhe kontrollit të qasjes së 

pajisjeve; dizajni dhe zhvillimi i programeve kompjuterike për kontrollin e makinave, 

terminaleve, dhe për kontrollin e hyrjes dhe aparatet e monitorimit të kohës, dizajni dhe 

zhvillimi i mikrokompjuterëve, qarqeve me frekuencë të lartë, aparaturat optoelektronike 

dhe sistemet e furnizimit me energji elektrike  

45  Shërbimet e sigurimit për mbrojtjen e pronës dhe individëve; Shërbimet konsulente në 

lidhje me sigurinë, mbyllësit dhe pajisjet e kontrollit të qasjes   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1465 

(220) 18/11/2016 

(731) Bekim Maraj Tangentenweg 40 

CH-4058 Basel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BEG 

 

(546) 

 
 

 

(511) 32  Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar ,  pije freskuese joalkoolike duke 

përfshirë pijet energjike; pije frutash  dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për 
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bërjen e pijeve  

33  Pije alkoolike (përveç birrave  

35  Shitje me shumicë dhe pakicë te birrave, ujë minerale dhe te gazuar,  pije freskuese 

joalkoolike duke përfshirë pijet energjike;  pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe 

preparate të tjera për të bërë pije, ujë të pijshëm, uji me aditivët (pije jo-alkoolike).  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1467 

(220) 21/11/2016 

(300) VA 2016 1342  30/05/2016  DK 

(731) E. Tjellesen A/S Engmosen 1 

DK-3540 Lynge, DK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(540)  GOSH 

 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Sapunë; parfumeri; vaj esencial; preparate kozmetike; llosione për flokë; pasta 

dhëmbësh; preparate për rregullimin e flokëve; produkte për përkujdesje të flokëve; 

produkte për përkujdesjen e lëkurës; kozmetikë; pastrues për brushat e kozmetikës  

21  Brusha për përdorim në kozmetikë; brusha për flokë  

35  Shërbimet e shitjes më pakicë, shërbimet e shitjes me shumicë, poashtu përmes 

internetit, të brushave për kozmetikë, brushave për flokë, sapunëve, parfumerive, vajërave 

esenciale, preparateve kozmetike, llosioneve për flokë, pastave për dhëmbë, preparateve për 

rregullimin e flokëve, produkteve për përkujdesjen e flokëve, produkteve për përkujdesjen 

e lëkurës, kozmetikës, pastruesve për brushat e kozmetikës  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1468 

(220) 21/11/2016 

(731) KABUSHIKI KAISHA TOPCON 

75-1, HASUNUMA-CHO, ITABASHI-KU, 

TOKYO, JP 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

(546) 

 

 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, nënujore, gjeodezike, elektrike (kryesisht 

telekomunikacion pa tel me valë), aparate fotografike, kinematografike, optike, për 

peshkim, për matje, sinjalizim, kontrolle (inspektim), ndihmë (shpëtim) dhe trajnim, paisje 

automatike të cilat vëhen në përdorim me futjen e monedhave metalike apo zhetonëve, 

paime për inqizim dhe reproduktim të zërit  
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(210) KS/M/ 2016/1469 

(220) 22/11/2016 

(731) Krewel Meuselbach GmbH  

Krewelstraße 2, DE 53783 Eitorf, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Hedelix 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Medikamente për përdorim tek njerëzit  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1470 

(220) 22/11/2016 

(731) Krewel Meuselbach GmbH  

Krewelstraße 2, DE 53783 Eitorf, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Aspecton 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Medikamente për përdorim tek njerëzit; shtesa ushqimi, pajisje medicinale  

 
 
 
 
 


