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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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APLIKIME MARKA TREGTARE 
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(210) KS/M/ 2016/176 

(220) 27/01/2016 

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

Dardania, PRIZREN, KS 

(740)  Dardan Shala 

Dardania, PRIZREN 
 

(540)  ADA 

 

 
     

 

(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 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/238 

(220) 10/05/2017 

(731) Florin Lata  “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. rr. B, Hyrja C15/10, nr.3, 

Mati 1, Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklama; menagjim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyres; Sherbime te 

jashtme.  

45  Shërbime ligjore;sherbime sigurimi per mbrojtjen e pasiguris dhe te idivideve;sgerbime 

vetjake dhe shoqerore te siguruara prej te tjereve per te plotesuar nevojat e 
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individeve;sherbime te siguruara nga avokatet per individë;grupe individesh,organizata dhe 

ndermarjesherbime profesionale qe sigurojne ndihme te drejteperdrejte ne operimin ose 

funksionimin e nje sipermarje tregtare;kerkime ligjore;ofrimi keshillave juridike;sherbime 

konsulence juridike;sherbime ligjore lidhur me biznesin;sherbime ligjore mbeshtetese; 

pregatitje te raporteve ligjore;sherbime te agjencive te patenteve dhe markave tregtare; 

Keshillim-pronesi intelektuale; Keshillim sigurie;konsultim per Pronesi intelektuale; kthim 

I pronesive te humbura;Licencim I programeve kompjuterike-sherbime ligjore;Licencim I 

pronesise intelektuale;menaxhime te se drejtes se autorit;manazhim-E drejat e 

autorit;Programe kompjuterike-Licencim; sherbime juridike, Pronesi Inelektuale, Sherbime 

arbitrazhi; sherbime gjyqesore;sherbime te vezhgimit te pronesise intelektuale ;ofrim I 

informative edukuese ne fushen e lendeve, çeshtjeve, puneve dhe sherbimeve 

juridike;sigurimi I sherbimeve te informative,konsulences dhe keshillave qe kane te bejne 

me sherbimet e lartepermendura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/239 

(220) 10/05/2017 

(731) Florin Lata  “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. rr. B, Hyrja C15/10, nr.3, 

Mati 1, Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklama; menagjim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyres; Sherbime te 

jashtme.  

45  Shërbime ligjore;sherbime sigurimi per mbrojtjen e pasiguris dhe te idivideve;sgerbime 

vetjake dhe shoqerore te siguruara prej te tjereve per te plotesuar nevojat e 

individeve;sherbime te siguruara nga avokatet per individë;grupe individesh,organizata dhe 

ndermarjesherbime profesionale qe sigurojne ndihme te drejteperdrejte ne operimin ose 

funksionimin e nje sipermarje tregtare;kerkime ligjore;ofrimi keshillave juridike;sherbime 

konsulence juridike;sherbime ligjore lidhur me biznesin;sherbime ligjore mbeshtetese; 

pregatitje te raporteve ligjore;sherbime te agjencive te patenteve dhe markave tregtare; 

Keshillim-pronesi intelektuale; Keshillim sigurie;konsultim per Pronesi intelektuale; kthim 

I pronesive te humbura;Licencim I programeve kompjuterike-sherbime ligjore;Licencim I 

pronesise intelektuale;menaxhime te se drejtes se autorit;manazhim-E drejat e 

autorit;Programe kompjuterike-Licencim; sherbime juridike, Pronesi Inelektuale, Sherbime 

arbitrazhi; sherbime gjyqesore;sherbime te vezhgimit te pronesise intelektuale ;ofrim I 

informative edukuese ne fushen e lendeve, çeshtjeve, puneve dhe sherbimeve 

juridike;sigurimi I sherbimeve te informative,konsulences dhe keshillave qe kane te bejne 

me sherbimet e lartepermendura.  
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(210) KS/M/ 2018/567 

(220) 03/05/2018 

(731) MALVA KOZMETİK PETR.GIDA 

TURİZM İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. İnönü Mah. Gebze Plastikçiler 

Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad. 

No:39 Gebze/Kocaeli,  TR 

(591) E kaltër. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3 Parfumeri;kozmeti;aroma;deodorant për përdorim personal dhe kafshë 

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/709 

(220) 05/06/2018 

(731) Bleta Zeqiri Rruga Gazmend Zajmi ½ 

Nr 23, KS 

(591) E Kafte, e kuqe, Ngjyre Ari , Ngjyre e 

Bardhe  

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

(mëlmesat); erëzat; akulli 
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(210) KS/M/ 2018/1099 

(220) 13/08/2018 

(731) Fidan Alimusaj Strell i Eperm ;kk 

Deqan, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Zbulimi, testimi, inspektimi, aparatet dhe instrumentet e kursimit të jetesës dhe të 

mësimdhënies, hulumtimet, navigimi, survejimi, fotografik, kinematografik, audiovizual, 

optik, peshon, matet, sinjalizojnë, zbulojnë, testojnë; aparate dhe instrumente për kryerjen, 

kalimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe 

të shkarkueshme, softuere kompjuterike, media bosh dixhitale ose analoge për regjistrim 

dhe ruajtje; mekanizmat për aparatin e operuar me monedhë; regjistrat e keshit, pajisjet 

llogaritëse; kompjuterë dhe pajisje kompjuterike periferike; kostume për zhytje, maskë të 

ndryshme, priza veshi për zhytësit, këmba hundësh për zhytësit dhe notarët, dorashka për 

zhytësit, aparatet e frymëmarrjes për notim nënujor.  

11  Aparat për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare  

40  Trajtimi i materialeve  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore industriale; projektimin dhe zhvillimin e 

pajisjeve dhe programeve kompjuterike. 

   
 
 

(210) KS/M/ 2018/1138 

(220) 22/08/2018 

(731) ABIOGEN PHARMA S.p.A.  

Via Meucci, 36 – 56121 Ospedaletto, Pisa 

(PI), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  D3BASE 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare.  
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(210) KS/M/ 2018/1250 

(220) 21/09/2018 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  APPLE WATCH 

 

 
     

 

(511) 10  Senzorë shëndeti, fitnesi, ushtrimesh dhe mirëqenje (uellnes), monitorë dhe 

ekrane; aparatura dhe pajisje medicinale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1573 

(220) 27/11/2018 

(731) Pivovarna Laško Union d.o.o. 

Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

(591) e gjelbër, e bardhë,  e zezë, e kaltër, 

kafe 

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

Dardania SU5/1 nr.85,10 000  

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

me pak kalori dhe me pak alkool; pijet e bëra me ekstraktet e hopit; përzierjet e birrës dhe 

lëngjeve te frutave ose ekstrakteve të frutave dhe/ose aromatizues të frutave të; përzierjet e 

birrës me limonade ose pijeve me bazë portokalli; përzierjet e birrave dhe pijeve pa alkool; 

ujërat mineral; ujërat e tryezës, ujërat e pijës; uji i  gazuar, ujërat e burimit; 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  shtojca të qumështit, 

produktet qumështit ose desertët me bazë qumështi; pijet perimeve dhe lëngjet e perimeve; 

pijet jo-alkoolike me bazë të perimeve  ose me shtojca të perimeve; pijet jo alkoolike të 

fermentuara  

33  Pijet alkoolike (përveç birrave); rum; rum me alkool të ulët; pije me bazë rum;  

pije frutash me alkool të shtuar; spiritët; konjak; konjak i frutave; raki e dardhës, në  

veçanti rakia e dardhës William; rakite e kumbullave; gjin; birrë (pije) e hidhur që nuk janë  

përfshirë në klasa të  tjera; verë me bazë konjaku; konjak i bërë nga barishtat; likeret dhe  
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spiritët  me lëngje të shtuara të frutave, perime dhe barishte, gjithashtu që përmbajnë  

ekstrakte frutash, ekstrakte të perimeve, bimëve dhe frutave të freskëta; pije alkoolike të  

fermentuara  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e birrave, ujërave mineral dhe ujërave te gazuar  

dhe pijeve te tjera jo alkoolike, lengjet e futave dhe pijet me bazë të frutave, shurupeve dhe   

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 e sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitje me  

ankand; shpërndarja e materialeve reklamuese (broshura, prospekte, materiale të shtypura,  

mostra); publikimi i teksteve reklamuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim  

online në rrjetin kompjuterik; demonstrimi i produkteve; shpërndarja e materialeve  

reklamuese; reklamimi përmes porosisë me postë;  agjencitë e reklamimit; reklamimi;  

reklamimi në radio; prodhimi i reklamimeve në televizion; relacionet me publikun; studimi  

i tregut, hulumtimi i tregut; publikimi dhe botimi i teksteve dhe mediave të regjistruara që  

përmbajnë zëra dhe imazhe për qëllime komerciale dhe reklamimi; përgatitja, aranzhimi  

dhe mbajtja e panaireve tregtare, shfaqjeve, ekspozitave dhe tubimeve për qëllime  

komerciale ose reklamimi  

39  Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) e pijeve, në veçanti e birrës,  

përzierjeve të birrës, birrave të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujërave mineral, ujërave  

të pijes, ujërave të tryezës, ujërat me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me  

lëngje, pijeve alkoolike; transporti, organizmi i udhëtimit, shërbimet me autobusë,  

transporti me veturë, furnizimi (shpërndarja) e mallrave, shpërndarja e mallrave të  

porositura me postë, shpërndarja e postës, ruajtja e informatave, bartje e informatave;  

qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e vagonëve, qiradhënie  e  

automjeteve, shërbime kurieri (mesazheve apo mallërave); transporti me barkë; qiradhënie  

e frigoriferit, qiradhënie e depove, broker i mallërave, broker i transportit, bartje e  

udhëtarëve; ruajtje e mallrave; magazinimi, shërbime të shoferëve, përcjellje e ngarkesave  

të mallrave, tërheqje (bartje), transport ajror, transport hekurudhor 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/173 

(220) 20/02/2019 

(731) Festim Ismajli Fshati Kopernicë, 

komuna Kamenicë, KS 

(591) Ngjyra e Bardh, vjollce, portokall dhe 

kafte e hapur 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

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

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

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

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

gji, ushqim për bebe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/177 

(220) 21/02/2019 

(731) HQBD GROUP  SH.P.K 

Rr.Besa Besë, Fushë Kosovë , KS 

(591) Ngjyra : Pembe; E zeza; E verdha –  

E kaltert; E kuqe; E vjellc, E portokallt; E 

Gjelbert; E bardh  

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, nuka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/232 

(220) 07/03/2019 

(731) Industrija piva i sokova "Trebjesa" 

d.o.o. Nikšić Ul. Njegoševa br. 18 

Nikšić,, ME 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birrat, stout, lager, porter dhe ale; ujërat minerale dhe gazuar dhe pije të tjera jo-

alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije.  
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(210) KS/M/ 2019/233 

(220) 07/03/2019 

(731) Industrija piva i sokova "Trebjesa" 

d.o.o. Nikšić Ul. Njegoševa br. 18   

Nikšić, ME 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birrat, stout, lager, porter dhe ale; ujërat minerale dhe gazuar dhe pije të tjera jo-

alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/282 

(220) 18/03/2019 

(300)  88330536  07/03/2019  US 

(731) CPS Technologies, LLC 1 South 

Pinckney Street Madison, Wisconsin 53703, 

US 

(740)  Nora Makolli  SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  “Bateri; Bateri galvanike; Bateri polimerike me jone-litiumi; Qelizat e 

karburanteve; Bateri që mbushen për automjetet elektrike; Pjesët dhe pajisjet për bateri; 

Mbushës për bateri; Voltmetër për bateritë elektrike për automjetet në tokë, ajër dhe ujë; 

Vëzhgues baterish për automjetet në tokë, ajër dhe ujë; Rrjet për bateri, kryesisht, rrjetet 

përcuese për bateri;  Pjesët përbërëse për bateri, kryesisht, kornizat e brendshme për 

qëllime të ofrimit të qëndrueshmërisë strukturore; Pjesët përbërëse të baterive, kryesisht, 

celsat e ajrosjes; Softuer i aplikacionit që shkarkohet në telefonë për përdorimin të 

vëzhgimit të baterive, diagnostifikimin e baterive, dhe  pajsijet e sigurisë së vëzhgimit të 

performancave të baterive; Softuer i aplikacionit të shkarkueshëm në mobilë për edukimin 

në lidhje me teknologjinë e baterive.”  

37  “Instalimet, mirëmbajtja, dhe riparimi i automjeteve me bateri; mbushja e automjeteve 

me bateri.”  
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(210) KS/M/ 2019/360 

(220) 28/03/2019 

(300) 4505406  04/12/2018  FR 

(731) TELEPERFORMANCE SE 

21/25 RUE BALZAC 75008 PARIS, FR 

(591) Ngjyra Vjollce 2602C 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e tingujve ose 

imazheve; media audiovizuale dhe magnetike regjistrimi; media dixhitale regjistrimi; disqe 

kompakt; disqe optike; disqe kompakt [kujtesa vetëm për lexim]; videokasetat te para -

regjistruara ose boshe dhe video disqe; kaseta lazer të para-regjistruar ose boshe dhe disqe 

lazer; aparatura dhe instrumente fotografike; aparatura kinematografike; aparatura dhe 

instrumente mësimore; filma kinematografik; pajisjet e përpunimit të informacionit; 

kompjutera; telefoni-e, telekomunikacioni, aparate dhe instrumente të përpunimit të të 

dhënave; aparate telefonike; pajisje periferike kompjuterike; aparate për përpunimin, 

transmetimin dhe ruajtjen e informacionit të bazës së të dhënave; aparate dhe makina  

kumbuese; publikime elektronike, të shkarkueshme; libra elektronikë; pajisje elektronike 

për dërgimin dhe marrjen e thirrjeve telefonike, fakseve, postës elektronike, përmbajtjeve 

video, mesazheve të menjëhershme, muzikës, përmbajtjes audiovizive dhe përmbajtjeve të 

tjera multimediale dhe të dhënave të tjera digjitale; programet e sinkronizimit të të dhënave; 

aplikacione të shkarkueshme për telefona celularë, kompjutera dhe tabletë; softuere 

shkarkuese nga Interneti; programe kompjuterike; karta për lojëra elektronike të përshtatura 

për përdorim me telefona ose kompjutera tabletë; mekanizma për aparatin për të operuar 

me monedhë; makinat llogaritëse; stilolapsa magnetike dhe elektronike; agjendat 

elektronike; video lojëra (softuere); aparate dhe instrumente për kryerjen, shpërndarjen, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e rrymës elektrike, programet 

kompjuterike; aparate shkencore (jo për qëllime mjekësore); matja, optika, sinjalizimi, 

kontrolli (mbikëqyrja), aparatet dhe instrumentet për mësimdhënie për shpëtimin  e jetës ; 

karta elektronike; bartës elektronik të të dhënave; baza e të dhënave; softueri i bazës së të 

dhënave zanore, bankat e të dhënave, teksti dhe zëri; bankën e imazhit të depozituar në 

mënyrë elektronike; elektronike, digjitale, kutitë kompjuterike për lidhjen me rrjetin global 

të komunikimit si në internet, kanalet televizive, kanalet e radios, rrjetet telefonike, rrjetet e 

telekomunikacionit; servera kompjuterash; aplikacionet kompjuterike të shkarkueshme për 

rrjetet sociale; aparate diagnostikuese jo për qëllime mjekësore; aplikacione softuerike për 

përdorim me pajisje mobile; aplikacione të shkarkueshme për përdorim me pajisje të 

lëvizshme; sistemet e ndjekjes dhe pozicionimit të sistemit të pozicionimit global [GPS]; 

pajisjet e kujtesës për përdorim me aparatet e përpunimit të të dhënave; regjistruesit e të 

dhënave; orë të zgjuara, syzet të zgjuara; aparatet dhe instrumentet e telefonisë dhe 

telekomunikacionit; stacionet elektronike të çiftëzimit; programet kompjuterike dhe aparate 

te telekomunikacionit, duke përfshirë modemet, për të mundësuar lidhjen me bazat e të 

dhënave, rrjetet kompjuterike dhe internetin; robotë humanoid me inteligjencë artificiale; 

robot të mësimdhënies.  

35  Reklamimi; menaxhimi i biznesit; shpërndarja e materialit reklamues (fletushka, 
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broshura dhe mostra); qiraja e materialeve publicitare; azhurnimi i materialit reklamues; 

shpërndarja e materialit reklamues; shpërndarja e postës reklamuese; agjencitë komerciale 

të informacionit; dërgimi i reklamave dhe informatave komerciale në blogje (blogs), rrjetet 

sociale dhe rrjetet e komunitetit; ndihmë për ndërmarrjet industriale dhe komerciale në 

zhvillimin e biznesit të tyre; këshilla, informacion ose informacion biznesi; administrimin e 

biznesit; konsulence profesionale të biznesit; funksionet e zyrës; këshilla biznesi dhe 

shërbime informacioni; shërbimi informativ elektronik i biznesit; studime dhe hulumtime 

tregu; vlerësimi statistikor i të dhënave të hulumtimit të tregut; studime dhe këshilla për 

shënjestrimin e gjeomarketingut; negociatat dhe përfundimet e transaksioneve tregtare në 

emër të palëve të treta; riprodhimi i dokumenteve; ndihmë dhe këshilla në organizimin dhe 

drejtimin e biznesit; marrëdhëniet me publikun; përpunimi i listës së postimeve 

(ristrukturimi, deduplikimi, rritja, gjeokodimi); dhënia me qira e adresave të synuara në 

pikat e shitjes; grumbullimin dhe sistematizimin e të dhënave në një dosje qendrore; 

pajtime në një bazë të dhënash; abonim në programet audiovizuele; regjistrimin e të 

dhënave, formatimin, përpunimin dhe përpunimin e shërbimeve, dhe në përgjithësi 

regjistrimin, transkriptimin (punën në zyrë), transmetimin dhe sistematizimin e 

komunikimeve me shkrim dhe regjistrimet e zërit dhe / ose vizual; shërbimet e përditësimit 

të databazës; menaxhimi i kompjuterizuar i skedarëve; shërbimet e telemarketingut; 

shërbimi i marketingut telefonik; të gjitha shërbimet e drejtpërdrejta dhe indirekte të 

marketingut, telemarketing me ofertën e shitjes dhe promovimin telematik me ofertën e 

shitjes; menaxhimin e projekteve të adresave direkte të adresuara dhe të pa adresuara, 

telemarketing dhe operacionet e tregtisë elektronike; shërbimet e qendrës së thirrjeve 

telefonike; shërbimi i telefonit përgjigjës (për abonentët që mungojnë); shërbimet e qendrës 

së thirrjes për të tjerët; administrimin e rrjeteve të telekomunikacionit dhe rrjeteve 

multimediale; shfrytëzimi administrativ i bankave të të dhënave; funksionimin e një baze të 

të dhënave administrative; sondazhi i opinionit; studimet, hulumtimet dhe analizat e të 

dhënave statistikore; përpilimi i statistikave; rregullimin e pajtimeve për shërbimet e 

telekomunikacionit për të tjerët; shërbime të promovimit të biznesit për të tjerët në të gjitha 

format e tij; realizimin dhe zbatimin e veprimeve promovuese; oferta komerciale dhe 

informacione mbi mundësitë e dobishme të blerjes; shërbimet e promovimit të shitjeve të 

bashkangjitura në programin e besnikërisë së klientit; shërbimet e asistencës për kompanitë 

industriale dhe komerciale në analizën e kënaqësisë së klientit; shërbimet e konsulencës për 

analizën e kënaqësisë së klientit; analizën e biznesit të mesazheve të vendosura në faqet e 

internetit dhe rrjetet sociale për të vlerësuar dhe përmirësuar kënaqësinë e klientit; kërkimi, 

rikthimi dhe rikthimi i informacionit dhe burimeve të tjera të disponueshme në rrjetet 

kompjuterike globale dhe rrjetet e tjera elektronike dhe të komunikimit për të tjerët; të 

dhënat e biznesit dhe të biznesit të disponueshme në rrjetet kompjuterike dhe rrjetet e 

komunikimit global; konsulencë profesionale dhe shërbime këshilluese në fushën e hartimit 

të bazave të të dhënave kompjuterike; shërbime konsulence biznesi, domethënë, kryerja e 

punës statistikore, përpunimi i të dhënave, stenotipi dhe performanca, si dhe analiza e 

sondazheve dhe vrojtimeve; shërbimet e abonimit telefonik; shërbimet e abonimit në një 

rrjet global të telekomunikacionit (Internet) ose rrjetit të qasjes private (Intranet); shërbimi i 

abonimit në një shërbim të telekomunikacionit; shërbim informacioni komercial nëpërmjet 

rrjeteve të komunikimit global (Internet) ose privat (Intranet); shërbimi i abonimit të 

revistës për të tjerët; organizimi i ekspozitave për qëllime tregtare ose reklamuese; 

shërbime të jashtme [ndihmë afariste]; shërbime të jashtme (mbështetje komerciale); 



Buletini Zyrtar Nr. 82 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

20 

 

shërbimet e analizës së përvojës së klientit për përcaktimin e indeksit të audiencës dhe 

sjelljen e konsumatorëve në mënyra të ndryshme digjitale të komunikimit (faqet e internetit 

të arritshme me kompjuter ose celular, aplikacione mobile, televizorë); shërbimet e matjes 

së kanaleve kryq (multikanale); shërbimet e analizës së të dhënave; këshilla në fushën e 

sistematizimit dhe dhënien e të dhënave; shërbimet e ndërmjetësimit komercial (shërbimet 

e portierëve); shërbimet e konsulencës në fushën e dhënies dhe menaxhimit të burimeve 

njerëzore; konsultimi dhe menaxhimi i burimeve njerëzore, shërbimi i rekrutimit të 

personelit; konsultime dhe shërbime konsulence lidhur me rekrutimin e stafit; menaxhimin 

e biznesit për ofruesit e shërbimeve të pavarur; agjencitë e punësimit; konsulence për 

menaxhimin e personelit; marrja e informacionit tregtar; marrja e informacionit të biznesit 

lidhur me aktivitetet e biznesit; menaxhimin e procesit të rekrutimit dhe shërbimet e  

jashtme të burimeve njerëzore lidhur me rekrutimin; menaxhimi i aftësive të stafit; studime 

pagash për qëllime të rekrutimit.  

36  Shërbimet e sigurimit; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të 

patundshme; këshilla, informacion dhe konsultim në lidhje me sigurimin; menaxhimi i të 

gjitha llojeve të kontratave të sigurimit, shërbimeve të sigurimit të sigurimeve; brokerimi i 

sigurimeve dhe risigurimeve; shërbimi i skemës së sigurimit të shërbimeve të sigurimit të 

shërbimeve telematike në fushën e sigurimeve dhe çështjeve financiare; shërbimet e 

sigurimit për ndihmën dhe ndihmën ndaj personave gjatë udhëtimit në Francë ose jashtë 

vendit; shërbimet e asistencës financiare; ndihma financiare që lidhet me operacionet e 

kredisë; konsultime dhe informacione lidhur me sigurimet, bankat, çështjet financiare; 

administrimi i portofoleve të sigurimeve; agjencitë e sigurimeve; Çështjet bankare; 

bankare, financiare, fiduciare, bursë ose shërbime monetare, këshilla dhe informacione; 

shërbimet e ndërmjetësimit financiar, të luajtshme, pasurive të patundshme, tregun e 

aksioneve; shërbimet e ndërmjetësimit për produktet ose asetet financiare; shërbime 

disintermediate; shërbimet e kredisë; ndihmë dhe këshillë në departamentin e çështjeve 

financiare; operacionet financiare; investimet kapitale, organizimi dhe sigurimi i huave dhe 

investimeve kapitale; konsultime financiare profesionale; brokerimi i bursës; shërbimet e 

brokerimit të aksioneve; vlerësimet financiare dhe monetare; analiza financiare dhe 

monetare; vlerësimet e taksave dhe vlerësimet tatimore; shërbimet e mbledhjes së borxheve 

nëpërmjet përdorimit të mjeteve ligjore, miqësore dhe / ose gjyqësore për të marrë nga 

debitori pagesën e borxhit për shkak të kreditorit; shërbime të agjencisë së rikuperimit dhe 

arkëtimit shërbimet e mbledhjes së borxheve elektronike; mbledhja e pagesave për mallra 

dhe shërbime; kontrolloni shërbimet e arkëtimit; vlerësimet e pasurive të luajtshme; 

vlerësimi i rrezikut financiar; vlerësimi financiar i kredisë së kompanisë dhe sigurimi i 

informacionit në lidhje me to; shërbimet e përpunimit të pagesave; investim kapital; 

kujdestarisë; shërbimet e sigurisë; lëshimi i shenjave të vlerës; menaxhimit të pasurisë; 

sponsorizimi financiar; shërbime kursimi; shërbimet e brokerimit të aksioneve; shërbimi i 

menaxhimit të aseteve; investimi i fondeve; pastrim, financiar; informacion financiar; 

shërbimet e financimit; transferimin e fondeve elektronike; shërbimet e vlerësimit në bursë; 

shërbimet e kartës së kreditit dhe kartave të debitit; shkëmbimi i parave; kushtetuta dhe 

investimi i fondeve; kredi bankare; transaksionet financiare; blerjen dhe transferimin e 

kërkesave monetare; përfundimin e transaksioneve financiare për aksione, obligacione, 

letra me vlerë dhe aksione për të tjerët; menaxhimin e rrezikut të kredisë; shërbimi i 

menaxhimit financiar; menaxhimin financiar të pagesave të rimbursimit për të tjerët; 

sigurimi i financimit për subjektet tregtare; sigurimi i garancive financiare; sigurimin e 
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kredive të kapitalit punues dhe kredive të të gjitha llojeve; ofrimin e informacionit on-line 

në lidhje me shërbimet financiare, bankare, të sigurimeve dhe të investimeve; përpunimi i 

transaksioneve të pagesave nëpërmjet internetit.  

38  Telekomunikime; komunikimet nga terminalet kompjuterike; komunikimet përmes 

telefonit; komunikimet me çdo mjet teleinformatiques; komunikimet nga rrjetet optike të 

fibrave; komunikim kabllor dhe satelitor; shërbimet e komunikimit në rrjetet kompjuterike; 

mesazhe elektronike; shërbimet e komunikimit, gjegjësisht agjencitë e lajmeve dhe të 

informacionit (lajme); shërbimet e komunikimit në fushën audiovizive, video dhe 

multimediale; shërbimet elektronike të shpërndarjes së postës elektronike dhe informacionit 

nëpërmjet mjeteve elektronike; transmetimi dhe transmetimi i programeve multimediale 

(formatimi kompjuterik i tekstit dhe / ose imazhe të lëvizshme ose lëvizëse, dhe / ose 

tingujt muzikore ose jo-muzikore, për përdorim interaktiv ose jointeraktiv); transmetimi i 

programeve audiovizuele dhe multimediale për përdorim interaktiv ose jo-interaktiv; 

transmetimin e informacionit nëpërmjet radios, telefonit, mjeteve telegrafike dhe telematike 

dhe me çdo mjet tjetër të teknologjisë së informacionit, nëpërmjet videografisë interaktive 

dhe në veçanti në terminalet, periferikët kompjuterikë ose pajisjet elektronike dhe / ose 

digjitale dhe në veçanti videophone, videophone dhe video - Konferenca; shërbimet e 

transmetimit të informacionit të përfshira në bankat e të dhënave; dërgimi, transmetimi i 

dërgimeve dhe i mesazheve; shërbimet e teleksit, telegramet; shërbimet e transmetimit të 

informacionit të telekomunikimit; shërbimet e transmetimit të informacionit nëpërmjet 

rrjetit telematik; shërbimet e transmetimit të informacionit me çdo mjet komunikimi dhe 

telekomunikimi për informim publik; shërbimet e transmetimit telematik për marrjen e 

informacionit që gjendet në bankat e të dhënave; transmetimi i informacionit në fushën e 

audiovizivit, video dhe multimedias; bartja e informacionit që gjendet në bazat e të 

dhënave; transmetimi i imazheve dhe mesazheve kompjuterike të asistuara; dhënia me qira 

e aparateve dhe instrumenteve kompjuterike, teleinformatikës dhe telematikës për 

transmetimin e mesazheve; shërbimet e transmetimit të informacionit të dhënë në 

kontekstin e ofertave të preferuara për konsumatorët që përfitojnë nga një program 

shërbimesh specifike; shërbimet e konsultimit të mesazheve në transmetimin e të dhënave 

mbi rrjetet dhe terminalet specifike dhe / ose të lëvizshme; marrja e kohës së qasjes në një 

qendër të serverit të bazës së të dhënave; shërbimet mbikëqyrëse për rrjetet e 

telekomunikacionit dhe rrjetet multimediale; transmetimin dhe pranimin e të dhënave, 

sinjaleve dhe informacionit të përpunuar nga kompjuterët ose aparatet dhe instrumentet e 

telekomunikacionit; transmetimi i të dhënave; shkarkimi i të dhënave; sigurimi i qasjes në 

bazat e të dhënave; shërbime të ofruesve të shërbimeve të aplikimit, gjegjësisht shkarkimin 

e aplikacioneve kompjuterike, shkarkimin e aplikacioneve për telefona celularë dhe tableta, 

shkarkimin e softuerit; sigurimi i qasjes në të dhëna ose dokumente të ruajtura në mënyrë 

elektronike në dosjet qendrore për konsultim të largët me çdo mjet të telekomunikacionit; 

dhënia me qira e kohës së qasjes në skedarët e adresave të adresuara (bazat e të dhënave 

kompjuterike) në pikat e shitjes; transmetimet radiotelevizive dhe në përgjithësi 

transmetimin e programeve audiovizuele dhe multimediale; shërbimet e transmetimit të të 

dhënave, në veçanti transmetimi i paketave, dërgimi, transmetimi i dokumenteve 

kompjuterike; shërbimet e transferimit të thirrjeve telefonike; shërbimet e qasjes për 

shkarkimin e programeve audio dhe audiovizive në internet.  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe shërbimet hulumtuese dhe të projektimit; 

analiza dhe shërbime kërkimore industriale, domethënë hulumtimi dhe zhvillimi i 
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produkteve të reja; projektimin, zhvillimin dhe azhurnimin e kompjuterave, programeve 

kompjuterike, produkteve të reja kompjuterike; programimi kompjuterik; konsultimi 

profesional që nuk lidhet me biznesin, përkatësisht kompjuterët; këshillim profesional në 

kompjuter për të përmirësuar shërbimin e klientit nëpërmjet menaxhimit të mjeteve të 

internetit; asistencë teknike në fushën e shkencave kompjuterike; ekspertizë në fushën e 

telekomunikacionit dhe informatikës; këshilla dhe këshilla teknike në fushën e teknologjisë 

kompjuterike për një shërbim më të mirë të konsumatorëve; shërbimet e  

kërkimit të kompjuterit dhe diagnozës së defekteve; shërbime mbështetëse në rast të 

dështimit kompjuterik; informacione në fushën e informatikës; krijimin (dizajnimin) dhe 

azhurnimin e programeve kompjuterike dhe softuerit për përmirësimin e marrëdhënieve me 

klientët; konsulencë teknike dhe këshilla në fushën e shkencave kompjuterike; asistence 

teknike kompjuterike me telefon, rrjet dhe çdo medium transmetimi; hosting web sites; 

dizajnimin dhe strehimin e vendeve kompjuterike (faqet e internetit) në Internet; qira 

kompjuterash; hulumtimi teknik; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; asistenca 

teknike (këshilla) dhe konsultimi në fushën e teknologjisë së informacionit dhe 

telekomunikacionit; shërbimet e dizajnuesve të arteve grafike, domethënë krijimin 

(dizajnimin) e imazheve virtuale dhe interaktive; programimi për aparate elektronike, 

aparate dhe instrumente elektronike, kompjutera, të dhënat e largëta, sistemet 

teleinformatike dhe telematike, pajisjet multimediale; programimi i pajisjeve multimediale; 

zhvillimin e sistemeve kompjuterike në fushën e hulumtimit të tregut, telemarketing të 

drejtpërdrejtë dhe studime të synimeve të marketingut gjeomarketing; adresat geocoding 

dhe e-commerce; konsultimi mbi kontrollin e cilësisë dhe kënaqësinë e konsumatorit; 

hartimin dhe zhvillimin e mjeteve kompjuterike dhe programeve kompjuterike; krijimin 

(dizajnin) dhe përdorimin e bazave të të dhënave; krijimin (dizajnin) e vendeve në rrjetet 

kompjuterike globale; marrja e programeve kompjuterike; qiraja e sistemeve operative për 

produktet multimediale; analiza e sistemit kompjuterik; shërbimet e analizës së rrjetit social 

për vlerësimin dhe përmirësimin e kënaqësisë së klientit; mbajtja e softuerit të 

aplikacioneve kompjuterike në fushën e menaxhimit të njohurive për krijimin e bazave të të 

dhënave të kërkueshme të informacionit dhe të dhënave; analizën dhe vlerësimin e 

produkteve dhe shërbimeve në lidhje me aplikimet e mundshme në të ardhmen; dizenjimi i 

pajisjeve dhe programeve kompjuterike për analizë dhe raportim tregtar; vlerësimi i 

rezultateve nga testet e kontrollit të cilësisë të kryera për mallra dhe shërbime; vlerësimi i 

cilësisë; zhvillimin (projektimin), instalimin, mirëmbajtjen dhe përditësimin e 

aplikacioneve për telefona mobil dhe tableta; shërbime të ofruesve të shërbimeve të 

aplikimit, dmth. shërbimet e konsulencës teknike në lidhje me telekomunikacionin (duke 

përfshirë ato shërbime të ofruara nëpërmjet një linje telefonike); sinkronizimi i të dhënave 

në telekomunikacion, komunikacion dhe rrjetet kompjuterike; zhvillimi i teknikave 

dixhitale brenda kompanive; zhvillimi i programeve komplekse kompjuterike të aftë për të 

simuluar tipare të caktuara të inteligjencës njerëzore (arsyetimi, mësimi ...), analiza e 

inteligjencës artificiale; automatizimi i proceseve robotike; integrimi digjital i bazuar në 

teknologjinë robotike të automatizimit (RPA).  

45   Shërbime ligjore; hulumtimi ligjor; administrimi ligjor; shërbime këshillimi, ligjore 

dhe tatimore; konsultime ligjore; shërbimet e përgatitjes së dokumenteve ligjore; shërbimet 

ligjore në lidhje me negocimin e kontratave për të tjerët; mbështetje kompjuterike të 

mbështetur në proces gjyqësor; ndihmë juridike në hartimin e kontratave; licencimin e 

softuerit kompjuterik [shërbimet ligjore]; rishikimin e standardeve dhe praktikave për të 
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siguruar përputhjen me ligjet dhe rregulloret; sigurimi i shërbimeve të zbulimit dhe 

mbikëqyrjes; sigurimin e informacionit mbi zhvillimin e ligjit të privatësisë, sigurisë dhe të 

qeverisjes së të dhënave nga një web faqe; shërbimet e sigurisë për mbrojtjen fizike të 

pasurive fizike dhe individëve, sigurimin e informacionit, ofrimin e këshillave dhe 

shërbimeve këshillimore në fushën e shërbimeve të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale të ofruara nga të tjerët për të përmbushur 

nevojat e individëve; monitorimin e thirrjeve telefonike nga abonentët dhe njoftimin e 

objekteve emergjente; rrjetet sociale dhe shërbimet e rrjetëzimit; shërbime të rrjeteve 

sociale në internet për sigurimin e informacionit për zhvillimin personal; ndihmë juridike 

në rekrutimin dhe vendosjen e stafit; ndërmjetësimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/481 

(220) 16/04/2019 

(731) BONATTI D.O.O. Bulevar Vojvode 

Mišića 41, 11000 Beograd, Srbija(RS), RS 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  BONATTI 

 

 
     

 

(511) 24  Tekstil dhe prodhime tekstili të cilat nuk janë përfshirë në klasa tjera, mbulesa për 

krevate dhe tavolina.    

25  Veshje, mbathje, mbulesa për kokë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/482 

(220) 16/04/2019 

(731) Faton Paçarada&Agim Paqarada 

VLERA SPORT O.P Rr.Nënë Tereza,Fush 

Kosovë, KS 

(591) E kuqe, portokall 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit, (akumulatoret elektrik për makina); aparatet për 

incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 

llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit. 
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18  Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe 

çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, 

takëmet dhe shalat.  

25  Rrobat, këpucët, kapelat.  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/483 

(220) 16/04/2019 

(731) Faton Paçarada&Agim Paqarada 

VLERA SPORT O.P Rr.Nënë Tereza,Fush 

Kosovë, KS 

(591) E zezë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit, (akumulatoret elektrik për makina); aparatet për 

incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 

llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit  

18  Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe 

çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, 

takëmet dhe shalat  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.  
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(210) KS/M/ 2019/484 

(220) 16/04/2019 

(731) Lulzim Huqi “Mulliri i Vjetër” 

SH.P.K Adresa pranë Urës Limuthit-

Berxull, Tiranë, AL, KS 

(591) E kuqe 

(740)  Agron SELIMAJ “SELIMAJ Legal 

Consulting” SH.P.K rr. Garibaldi, hyrja 3, 

kati 2, nr.7/1 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  kafe, çaj, sheqer, oriz, tapioke, miell palme, kafe artificiale, miell dhe përgatitjet e 

bëra nga drithëra, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, mjaltë melasë, maja pjekje – pluhur, krip, 

mustardë, uthull, sallat (condiments) erëza, akull.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/485 

(220) 16/04/2019 

(731) Lulzim Huqi “Mulliri i Vjetër” 

SH.P.K Adresa pranë Urës Limuthit-

Berxull, Tiranë, AL, KS 

(591) E kuqe dhe e zezë 

(740)  Agron SELIMAJ “SELIMAJ Legal 

Consulting” SH.P.K rr. Garibaldi, hyrja 3, 

kati 2, nr.7/1 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30   kafe, çaj, sheqer, oriz, tapioke, miell palme, kafe artificiale, miell dhe përgatitjet 

e bëra nga drithëra, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, mjaltë melasë, maja pjekje – pluhur, krip, 

mustardë, uthull, sallat (condiments) erëza, akull.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/486 

(220) 17/04/2019 

(731) BMJ Industries FZ-LLC 31053, Al-

Jazeera Al-Hamra Ras Al Khaimah, AE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)   
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(511) 34  Duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/487 

(220) 18/04/2019 

(731) GRITANKOS SH.P.K 

Rr,,Antenës,,p.n/F.kosovë, KS 

(591) E kuqe 

(740)  ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli 

Viti/Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; 

ngjyrues; acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët.  

3  Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione 

flokësh; pluhur dhëmbësh  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/488 

(220) 18/04/2019 

(300) 76968  20/02/2019  JM 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  “Telekomunikim; transmetim, emitim dhe transmetim i drejtpërdrejt i zërit, të 

dhënave, imazheve, muzikës, audio, video, multimedias, televizionit dhe radios me anë të 

rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të 

komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; abonimet dhe pagesat-për-shikim 
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të transmetimit, transmetimin dhe transmetimin e drejtpërdrejtë me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit 

pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; shërbimet e transmetimit të videove-me-

kërkese; përputhjen e përdoruesve për transferimin e muzikës, audiove, videove dhe 

multimediave me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, 

satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; 

telefonë, postë elektronike, mesazhet elektronike, transmetimin e të dhënat elektronike, 

shërbimet e audiokonferencave dhe videokonferencave; ofrimin e qasjes në rrjetet e 

telekomunikimit, rrjetet kompjuterike, internet, komunikimin me satelit, komunikimin pa 

tela (wirelees) të rrjeteve, dhe kabllo; ofrimin e qasjes në faqet e interenetit, databaza, 

tabelat e buletineve elektronikë, forumet on-linë, doracakë, muzikë, dhe video dhe audio 

programe; komunikimet me kompjuterë; shërbimet informative, këshilluese dhe 

konsulencës në lidhje me të gjitha ato që u cekën më lartë.”  

41  “Shërbimet edukative; ofrimin e trajnimeve, mentorimit, stazhit, praktikës, dhe 

programeve këshilluese për karrierë në lëminë e reklamimit, marketingut, komunikimit, dhe 

dizajnit; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e seminareve, workshopeve, 

klasave, webinareve, konferencave, instruksioneve online, dhe programeve të mësimit nga 

distanca; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e koncerteve, performancave 

live, ngjarjeve të posacme argëtuese, eventeve të artit dhe kulturore, zbavitjeve teatrale, 

garave, konkurseve, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe eventeve sportive; 

zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen, dhënien me qira dhe prezentimin e radio programeve, 

programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse,  programeve audio 

dhe video për shkarkim falas (podcast dhe webcast); ofrimin e programeve zbavitëse, 

sporteve, animuese, muzikë, informim, lajme, realitet, dokumentarë, ngjarje aktuale, dhe art 

dhe kulturë me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, 

radios, rrjetit të komunikimit pa tela (wireless), televizionit, dhe kabllove televizive; 

ofrimin e programeve zbavitëse që nuk-mund të shkarkohen, sportit, animacionit, muzikës, 

infromimit, lajmeve, realitetit, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe kulturës; 

ofrimin e udhëzimeve interaktive për hulumtim, përzgjedhje, regjistrim dhe arkivim të 

programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio 

për shkarkim falas (podcast), dhe regjistrim të zërit; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje zbavitëse, sportit, animim, muzikës, informimit, 

lajmeve, realitet, dokumentare, ngjarje aktuale, dhe art dhe programe kulturore; ofrimin e 

web-faqeve dhe aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje informuese nga lëmia e 

zbavitjes, sportit, muzikës, lajmeve, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe 

kulturës; informacion zbavitës; ofrimin e lojërave kompjuterike jo-të shkarkueshme, 

lojërave elektronike, lojërave interaktive, dhe video lojërave; ofrimin e informatave, 

orareve, rishikimin dhe personalizimin e rekomandimeve të programeve edukative, 

zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, 

garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; rezervimin e 

biletave dhe shërbimet e rezervimit për programet edukative, zbavitjes, filmave, teatrit, artit 

dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, 

shfaqejeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; publikimin dhe prezentimin e rishikimeve, 

sondazheve, dhe vlerësimeve, dhe ofrimin interaktiv te web-faqeve dhe aplikacioneve 

kompjuterike për postimin dhe ndarjen e rishikimeve, sondazheve, dhe vlerësimeve në 

lidhje me programet edukative, zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, 
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koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe 

ngjarjeve sportive; ofrimin e melodive që lëshon telefoni mobilë kur pranon thirrje 

(ringtones) që nuk-shkarkohen, muzikë të para-regjistruar, video, dhe grafika për përdorim 

në pajisjet mobil të komunikimit; ofrimin e web-faqeve për ngarkim, ruajtje, ndarje, shikim 

dhe postim të imazheve audios, videos, gazetave online, blogjeve, podcast dhe me 

përmbajteje multimediale; publikimin e librave, revistave, gazetave, buletineve informative, 

manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të librave, revistave, gazetave, buletineve 

informative, manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; raportimin e lajmeve; 

shërbimet e librarisë elektronike dhe online; ofrimin e softuerëve kompjuetrikë jo-të 

shkarkueshëm për përdorim në lidhje me paletsrën dhe stërvitjen; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të informatave nga lëmia e palestrës dhe 

stërvitjes; shërbimet e imazheve dixhitale; krijimin e efekteve vizuale dhe grafikave për të 

tjerët; kreditimin e shërbimeve të librarisë; shërbimet online të librarisë; shpërndarjen e 

videokasetave; ofrimin e objekteve rekreative; infromimet rekreative; shërbimet e klubit 

shëndetësor [trajnim shëndetësor dhe të stërvitjes]; dhënien me qira të lodrave; dhënien me 

qira të pajisjeve të lojërave; mbajtjen e tureve udhëzuese; trajnimin e kafshëve; modelimin 

për artista; lotaritë operuese; dhënien me qira të shtëpive akuariume.”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/489 

(220) 18/04/2019 

(300) 76969  20/02/2019  JM 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  APPLE TV 

 

 
     

 

(511) 38  “Telekomunikim; transmetim, emitim dhe transmetim i drejtpërdrejt i zërit, të 

dhënave, imazheve, muzikës, audio, video, multimedias, televizionit dhe radios me anë të 

rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të 

komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; abonimet dhe pagesat-për-shikim 

të transmetimit, transmetimin dhe transmetimin e drejtpërdrejtë me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit 

pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; shërbimet e transmetimit të videove-me-

kërkese; përputhjen e përdoruesve për transferimin e muzikës, audiove, videove dhe 

multimediave me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, 

satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; 

telefonë, postë elektronike, mesazhet elektronike, transmetimin e të dhënat elektronike, 

shërbimet e audiokonferencave dhe videokonferencave; ofrimin e qasjes në rrjetet e 

telekomunikimit, rrjetet kompjuterike, internet, komunikimin me satelit, komunikimin pa 

tela (wirelees) të rrjeteve, dhe kabllo; ofrimin e qasjes në faqet e interenetit, databaza, 

tabelat e buletineve elektronikë, forumet on-linë, doracakë, muzikë, dhe video dhe audio 

programe; komunikimet me kompjuterë; shërbimet informative, këshilluese dhe 

konsulencës në lidhje me të gjitha ato që u cekën më lartë.”  
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41  “Shërbimet edukative; ofrimin e trajnimeve, mentorimit, stazhit, praktikës, dhe 

programeve këshilluese për karrierë në lëminë e reklamimit, marketingut, komunikimit, dhe 

dizajnit; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e seminareve, workshopeve, 

klasave, webinareve, konferencave, instruksioneve online, dhe programeve të mësimit nga 

distanca; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e koncerteve, performancave 

live, ngjarjeve të posacme argëtuese, eventeve të artit dhe kulturore, zbavitjeve teatrale, 

garave, konkurseve, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe eventeve sportive; 

zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen, dhënien me qira dhe prezentimin e radio programeve, 

programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse,  programeve audio 

dhe video për shkarkim falas (podcast dhe webcast); ofrimin e programeve zbavitëse, 

sporteve, animuese, muzikë, informim, lajme, realitet, dokumentarë, ngjarje aktuale, dhe art 

dhe kulturë me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, 

radios, rrjetit të komunikimit pa tela (wireless), televizionit, dhe kabllove televizive; 

ofrimin e programeve zbavitëse që nuk-mund të shkarkohen, sportit, animacionit, muzikës, 

infromimit, lajmeve, realitetit, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe kulturës; 

ofrimin e udhëzimeve interaktive për hulumtim, përzgjedhje, regjistrim dhe arkivim të 

programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio 

për shkarkim falas (podcast), dhe regjistrim të zërit; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje zbavitëse, sportit, animim, muzikës, informimit, 

lajmeve, realitet, dokumentare, ngjarje aktuale, dhe art dhe programe kulturore; ofrimin e 

web-faqeve dhe aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje informuese nga lëmia e 

zbavitjes, sportit, muzikës, lajmeve, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe 

kulturës; informacion zbavitës; ofrimin e lojërave kompjuterike jo-të shkarkueshme, 

lojërave elektronike, lojërave interaktive, dhe video lojërave; ofrimin e informatave, 

orareve, rishikimin dhe personalizimin e rekomandimeve të programeve edukative, 

zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, 

garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; rezervimin e 

biletave dhe shërbimet e rezervimit për programet edukative, zbavitjes, filmave, teatrit, artit 

dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, 

shfaqejeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; publikimin dhe prezentimin e rishikimeve, 

sondazheve, dhe vlerësimeve, dhe ofrimin interaktiv te web-faqeve dhe aplikacioneve 

kompjuterike për postimin dhe ndarjen e rishikimeve, sondazheve, dhe vlerësimeve në 

lidhje me programet edukative, zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, 

koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe 

ngjarjeve sportive; ofrimin e melodive që lëshon telefoni mobilë kur pranon thirrje 

(ringtones) që nuk-shkarkohen, muzikë të para-regjistruar, video, dhe grafika për përdorim 

në pajisjet mobil të komunikimit; ofrimin e web-faqeve për ngarkim, ruajtje, ndarje, shikim 

dhe postim të imazheve audios, videos, gazetave online, blogjeve, podcast dhe me 

përmbajteje multimediale; publikimin e librave, revistave, gazetave, buletineve informative, 

manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të librave, revistave, gazetave, buletineve 

informative, manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; raportimin e lajmeve; 

shërbimet e librarisë elektronike dhe online; ofrimin e softuerëve kompjuetrikë jo-të 

shkarkueshëm për përdorim në lidhje me paletsrën dhe stërvitjen; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të informatave nga lëmia e palestrës dhe 

stërvitjes; shërbimet e imazheve dixhitale; krijimin e efekteve vizuale dhe grafikave për të 
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tjerët; kreditimin e shërbimeve të librarisë; shërbimet online të librarisë; shpërndarjen e 

videokasetave; ofrimin e objekteve rekreative; infromimet rekreative; shërbimet e klubit 

shëndetësor [trajnim shëndetësor dhe të stërvitjes]; dhënien me qira të lodrave; dhënien me 

qira të pajisjeve të lojërave; mbajtjen e tureve udhëzuese; trajnimin e kafshëve; modelimin 

për artista; lotaritë operuese; dhënien me qira të shtëpive akuariume.”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/491 

(220) 19/04/2019 

(300) 18052259  16/04/2019  EU 

(731) Reign Beverage Company LLC, 

1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 

California 90063, USA, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  REIGN 

 

 
     

 

(511) 32  "Pije për fitnes".  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/492 

(220) 19/04/2019 

(300) 194534268  15/03/2019  FR 

(731) C.C.V. Beaumanoir 10 impasse du 

Grand Jardin ZAC de la Moinerie 

35400 Saint-Malo, FR 

(591) Ngjyra e kuqe, Ngjyra e zezë, Ngjyra 

e bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, mbathje, mbulesa koke, ndërresa; kosutme për larje; pantofla; hulahope; 

rripa (veshje); shallë; kravata; dorëza (veshje).  

35  Reklamime; menaxhment biznesi; administrim biznesi; funksione të zyres; shitja me 

pakicë dhe shitja nëpërmjet Internetit për produktet si në vijim, respektivisht  vajra dhe 

qumshte për qëllime kozmetike, sapun, parfumeri, vajra esencial, kozmetikë, pasta 

dhëmbësh, preparate kozmetike për dush, kripëra vaske, jo për qëllime mecidionale, maska 

bukurie, preparate makijazhi, makijazh, lapsa makijazhi, karmina, preparate për heqjen e 

makijazhit, deodorant për përdorim personal, ujë tualeti, pastrues thonjsh, mbështjellëse për 

telefona, mbështjellëse, kuleta dhe çanta për telefona, kartela magnetike të koduara dhe/ ose 

të petëzuara për qëllime komerciale, kartela dhurate me parapagesë magnetike të koduar 

dhe / ose të laminuara, syze me recetë, syze dielli, lente për syze dielli, syze (optike), 

zingjirë për syze, korniza të syzeve, kutia për syze, stoli, stoli të bëra nga metale të çmuara, 

stoli kostumesh, zbukuruese (stoli), karficë (stoli), gjerdan, rreth dore, vath, zinxhir, 
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instrumente horologjike dhe kronometrike, orë dore, ora me alarm, rrathë për qelës 

(zbukurime me figura), mbështjellëse me stoli jo nga metalet e çmuara, postera (afishe), 

albume, almanakë, punime arti litografike ose të gravuara, kuti kartoni ose letre, pamfleta, 

mbështetëse për vizatim, libra të shkruar ose vizatuar, kalendar, katalogje, kabinet për 

artikuj shkrimi, rekuizita për zyrë (përveq mobileve), instrumente dhe pajisje për vizatime, 

gravura, zinkografi, letër ambalazhi, paketim kartoni, zarfa, kalendar të cilët shqyhen, fletë 

shkrimi, pajisje shkollore, rrespektivisht shiritë vetë-ngjitëse për letër shkrimi  ose për 

qëllime shtëpiake, stilolaps me maje topi, stilolaps fontanë (llojllojshmë ngjyrash), lapsa 

me ngjyra, laps grafik, laps marker, pastela (pigment pluhur në formë shkopinjësh), fletore 

shënimesh, skedar, skedar dokumentash, dosje (follder), gomë patrimi, mbrehëse lapsash 

dhe mbajtëse lapsash, dekalkomani (art në xham ose porcelan), furqë për ngjyrosje, kuti për 

stilolapsa, kuti ngjyrash, mbështetëse për shkrim (writing pads), komplet ngjyrash për 

vizatim, fotografi, gazetë lajmesh, libra, broshura, udhëzues, letra, revista, fotografi, foto-

gravura, portrete, kartolina, letra loje, publikime të shtypura, pulla postare, çanta letre dhe 

plastike si dhe qese për qëllime paketimi, material plastike për qëllime paketimi (jo të 

përfshira në klasë të tjera), kartela jo magnetike të koduara dhe/apo të fletëzuara për 

përdorim komercial, kartela dhurate me parapagesë jo magnetike të koduar dhe / ose të 

laminuara, kartelë besnikërije jo mangetike, kartelë ngjitëse, ngjitëse, afishe vetë ngjitëse, 

afishe vetë ngjitëse me qëllim të zbukurimit të kartelave të besnikërisë dhe kartelave të 

bankës, ombrella, çanta dore, bagazhe udhëtimi, çantë, çanta shkolle, çanta lojërash, 

bagazhe, valixhe, çantë atashe, çanta dore, jo nga metale të çmuara, çanta plazhi, mbajtëse 

kartelash, kuleta, çantë për blerje (Pazar), qese, zarfa dhe xhep lëkure për paketim, çanta 

shpine, çanta dore, çanta udhëtimi (nga lekura), set i zbrazët udhëtimi (nga lëkura), çantë 

tualeti e cila shitet e zbrazët, çantë tualeti (jo e pajisur), mbajtëse ditari, mbajtëse e 

dokumentave të veturës, këllëf i çelsave, çadra, shkop për hecje, mbajtëse lëkure e çelësave, 

mbulesë e  lëkurës për rroba, çantë e rrobave për udhëtim, çantë e këpucave për udhëtim, 

çantë “ xhep “ (nga lëkura), veshje, mbathje (përveq mbathjeve ortopedike), kapela, rripa 

(veshje), lidhëse flokësh, barreta (kapëse për flokë), kopse rripi (aksesorë veshjeje), kopse 

këpucësh, karficë (aksesorë veshjeje), qëndisje, kapëse rripi, stoli kapelash (jo nga metalet e 

çmuara), stoli këpucash (jo nga metalet e çmuara), stoli flokësh, karficë flokësh, rrjetë 

flokësh; faturimi nëpërmjet mobilave apo telefonave celularë, promocion dhe reklamim 

(komunikim) nëpërmjet mobilave apo telefonave celularë; informata të biznesit nëpërmjet 

mobilit apo telefonave celularë duke lejuar përdoruesit të kenë qasje në shërbimet dhe 

produktet e brendeve në mënyrën më të mire për ata/ato; shërbimet e menagjimit të 

llogarisë të konsumatorit; shërbimi i menagjimit i dosjeve kompjuterike, përpilimin dhe 

sistematizimin e të dhënave në databazat (bazën e të dhënave) e kompjuterave, përpilimi i 

informacioneve; veprime promocionale dhe reklamuese me qëllim të zhvillimit të 

besnikërisë së klientit; shërbimet e promovimit të shitjeve për të tjerët nëpërmjet skemave 

të besnikërisë së konsumatorëve; shërbimet e besnikërisë së klientit të lidhur ose jo me 

përdorimin e një kartele; dizajnimi i fushatës reklamuese që lidhet me skemat e besnikërisë 

që përfshijnë mbledhjen e pikave të besnikërisë të fituara me blerje dhe të kthyera në 

dhurata; shërbimet e ofruara me franshizë, domethënë ndihma operative ose menaxhimi 

komercial ose industrial; marrëveshjet franshizë (shërbimet komercial); franshiza, 

rrespektivisht shërbimet e ofruara nga një franshizorë, veçanërisht operacionet e biznesit 

ose asistenca menaxheriale, transferimi (sigurimi) i njohurive komerciale; menaxhimi i 

biznesit, domethënë menaxhimi i biznesit dhe asistenca menaxheriale në kontekstin e një 
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marrëveshjeje franchise; shërbimet e menaxhimit të ngjarjeve, përkatësisht reklamat.             

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/493 

(220) 19/04/2019 

(731) ANEA  "N.P.T" 249 Nëna Terezë, 

Fushë Kosovë, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Naim Berisha 249 Nëna Terezë, 

Fushë Kosovë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MATRIX 

 

 
     

 

(511) 9  Pajisje dhe instrumente optike, posaçërisht syze dielli, syze për lexim, syze 

zmadhimi, xham  optikë, thjerrëza për  syze, syze për lexim në largësi dhe në afërsi, syze 

për gjueti, syze mbrojtëse dhe dylbi, kuti e syzave , korniza për syza, këllëf për syze, këllëf 

për telefonat e menqur, mbështjellëse dhe paketime tjera mbrojtëse për mbajtjen dhe 

mbrojtjen e syzeve, syzeve te diellit, syze për lexim, syze zmadhimi, syze për gjueti, dhe 

syze mbrojtëse  

35  Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim biznesi; Funksione në zyrë; shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë, importi – eksporti i pajisjeve dhe instrumenteve optike, 

posaçërisht syze dielli, syze për lexim, syze zmadhimi, xham  optikë, thjerrëza për  syze, 

syze për lexim në largësi dhe në afërsi, syze për gjueti, syze mbrojtëse dhe dylbi, kuti e 

syzave , korniza për syza, këllëf për syze, këllëf për telefonat e menqur, mbështjellëse dhe 

paketime tjera mbrojtëse për mbajtjen dhe mbrojtjen e syzeve, syzeve te diellit, syze për 

lexim, syze zmadhimi, syze për gjueti, dhe syze mbrojtëse  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/494 

(220) 19/04/2019 

(731) ANEA  "N.P.T" 249 Nëna Terezë, 

Fushë Kosovë, Republika e Kosovës, KS 

(591) E bardhë, e zezë, kafe  

(740)  Naim Berisha 249 Nëna Terezë, 

Fushë Kosovë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Pajisje dhe instrumente optike, posaçërisht syze dielli, syze për lexim, syze 

zmadhimi, xham  optikë, thjerrëza për  syze, syze për lexim në largësi dhe në afërsi, syze 

për gjueti, syze mbrojtëse dhe dylbi, kuti e syzave , korniza për syza, këllëf për syze, këllëf 

për telefonat e menqur, mbështjellëse dhe paketime tjera mbrojtëse për mbajtjen dhe 
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mbrojtjen e syzeve, syzeve te diellit, syze për lexim, syze zmadhimi, syze për gjueti, dhe 

syze mbrojtëse  

35  Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim biznesi; Funksione në zyrë; shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë, importi – eksporti i pajisjeve dhe instrumenteve optike, 

posaçërisht syze dielli, syze për lexim, syze zmadhimi, xham  optikë, thjerrëza për  syze, 

syze për lexim në largësi dhe në afërsi, syze për gjueti, syze mbrojtëse dhe dylbi, kuti e 

syzave , korniza për syza, këllëf për syze, këllëf për telefonat e menqur, mbështjellëse dhe 

paketime tjera mbrojtëse për mbajtjen dhe mbrojtjen e syzeve, syzeve te diellit, syze për 

lexim, syze zmadhimi, syze për gjueti, dhe syze mbrojtëse  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/495 

(220) 19/04/2019 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   PICCOLO 

 

 
     

 

(511) 11  Aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta, të ftohta dhe pijeve 

frigoriferike; makina elektrike për kafe, bërësit elektrik të kafes dhe percolators (paisje 

elektrike me filter per zierjen e kafes) .  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/496 

(220) 19/04/2019 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ECLIPSE 

 

 
     

 

(511) 11  Aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta, të ftohta dhe pijeve 

frigoriferike; makina elektrike për kafe, bërësit elektrik të kafes dhe percolators (paisje 

elektrike me filter per zierjen e kafes) .  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/497 

(220) 19/04/2019 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

(591) E kuqe, e verdhë 

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

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

(540)   
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Prishtinë 
 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/498 

(220) 19/04/2019 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

Ahmet Krasniqi, Veranda C2.7, H-2, Lokali 

7 Prishtine, KS 

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/499 

(220) 19/04/2019 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

Ahmet Krasniqi, Veranda C2.7, H-2, Lokali 

7 Prishtine, KS 

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)  EKSPERTIZA 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/500 

(220) 23/04/2019 

(731) Gokhan Goç “SANUS CLINIC” 

SH.P.K Lagje Kalabria, Kom. EXDC–4, rr. 

Fadil Hoxha kati 1, Prishtinë, KS 

(591) E kuqe, e përhimët, e kaltër. 

(540)   
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(740)  Agron SELIMAJ “SELIMAJ Legal 

Consulting” SH.P.K rr. Garibaldi, hyrja 3, 

kati 2, nr.7/1 Prishtinë 
 

     

 

(511) 10  Aparate dhe instrumente kirurgjike mjekësore, aparate për matjen e tensionit të 

gjakut dhe monitorë për kursin e zemrës, pajisje për masazh; aparate për masazh, material 

për qepje plage, doreza antiseptike për qëllime mjekësore, pajisje kirurgjike për qepje, pene 

kirurgjik për qepje, vaska sterilizuese për instrumente mjekësore.  

35  Këshilla për organizimin nga lëmia e reklamimit dhe marketingut promovues, 

shërbimet e këshillimit të menaxhimit dhe organizimit të bizneseve, organizimin e 

panaireve për qëllime komerciale apo reklamimi, menaxhim biznesi, administrim biznesi, 

funksione zyre, hulumtim tregu, informata dhe këshilla komerciale për konsumatorët, 

shërbimet e marrëdhënieve me publikun, produkte te manifestimeve dhe shërbimet e 

produkteve te paraqitjeve, ofrim i hapësirës reklamuese, kohës dhe medieve, asistencë e 

biznesit, menaxhim dhe shërbime administrative, analizë e biznesit, kërkime dhe shërbime 

informacioni, tregti me shumicë dhe pakicë, tregti me shumicë dhe pakicë në dyqane të 

specializuara dhe jo të specializuar, veprimtari e shpalljeve, publikimi i teksteve 

reklamuese, promovimi i shitjes, shpallje reklamuese indirekte, funksione zyrash.  

41  arsimimi, ofrimi i trajnimeve, dëfrim, aktivitete sportive, mbajtje e kurseve te trajnimit 

dhe instruksioneve nga fusha mjekësore, sportive, informacion arsimimi dhe argëtimi, 

organizim dhe drejtim seminaresh, konferencave dhe kongreseve, organizim ekspozitash 

për qëllime arsimimi, planifikim te ngjarjeve sociale, trajnim, stërvitje, organizim 

mbrëmjesh, shërbime edukimi dhe argëtimi, shërbime te klubit te shëndetit, trajnim për 

shëndet dhe fitnes, ofrim i aktiviteteve sportive.  

42  Shërbime hulumtimi, zhvillimi dhe konsulencë në lëminë e mjekësisë, farmaceutikës 

dhe të bio teknologjisë, shërbime shkencore, shërbime kërkimore mjekësore dhe te fushave 

tjera.    

44  Shërbime mjekësore te praktikes se përgjithshme, shërbime te mjekësisë se specializuar, 

kujdes higjienik dhe të bukurisë për qenie njerëzore, shërbime të këshillimit dhe 

konsulencës lidhur me fushat mjekësore, farmaceutike dhe kozmetike, sigurimi i 

informatave nga lëmi i shëndetësisë dhe mjekësisë.  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve, shërbimet 

personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/501 

(220) 23/04/2019 

(731) Suzhou Dake Machinery Co., Ltd. 

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial 

Park, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R. 

China, CN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  
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(511) 6  “Metale të zakonshme ose gjysëm të përpunuara; tuba nga metali; mbështjellëse 

[artikuj metali]; pajisje metali për ndërtim; material për hekurudhë nga metali; shirit nga 

metali për qëllime të lidhjes; kapëse nga metali për kablla dhe tubacione; pajisje të vogla 

metalike; tokëz nga metali i zakonshëm [artikuj metalikë]; gozhda; pajisje nga metali për 

mobilje; zile dere jo-elektrike nga metali; bravë nga metali, tjetër përpos elektrik; dry; celsa 

nga metali; kasaforta [kuti të forta]; mengene për shtrëngim nga metali; arkë e thatë nga 

metali për pajisje; etiketa nga metali; zile për kafshë; shufra metalike për saldim; spirancë; 

rrathë dore nga metali për identifikim; tregues moti-apo ere nga metali; mbrojtës të pemëve 

nga metali; kurthe për kafshë të egra; vepra arti nga metlet e zakonshme; mineral hekuri; 

monumente ng ametali; pranga nga metali; helikë nga metali; bërryl nga metali për tuba; 

kryqëzime nga metali për tuba; valvula nga metali, përpos atyre që janë pjesë e makinave; 

material përforcuese nga metali për tuba; lidhje nga metali për shtrëngimin apo fiksimin e 

tubave; shkallë nga metali; ndërtesa të transportueshme nga metali; gardh nga metali; 

material ndërtimore nga metali; skela nga metali; tel celiku; litar nga metali; prize muri nga 

metali; vida metalike; nyje nga metali; grepa [artikuj metali]; sistem rrotullimi nga metali, 

për të tjera përpos për maqina.”      

11  “Llampa elektrike; aparatura dhe instalime ndricimi; tuba për llampa dielli; drita për 

automjete; llampa mikrobëvrasëse për pastrim të ajrit; llampa që përdridhen; llampa vaji; 

aparatura dhe instalime për gatim; gurë llave për përdoprim në pjekje skare; pajisje dhe 

instalime të ftohjes; aparate dhe maqina për pastrim të ajrit; ventilator [kondicioner]; 

tharëse elektrike për flokë; aparate për ngrohje elektrike; maqinë e mjegullës; cezme; tuba 

[pjesë të instalimeve sanitare]; instalime të ujitjes automatike; instalimet e banjës; aparatura 

dhe instalime sanitare; instalime për pastrim të ujit; kalorifer elektrik; fenerë; instalime 

polimerizuese; poq elektrik; prozhektor; pishtarë elektrikë; pajisje dhe instalime frigoriferi; 

instalime të ajrit-të kondicionuar; aparate dhe maqina për pastrim të ujit; ngrohës xhepi.”  

35  “Reklamim;reklamimin online në rrjetin kompjuterik;ndihmë për menaxhim 

biznesi;organizimin e ekspozitave për qëllime komerciale apo reklamimi;administrim 

komercial për licencimin e mallërave dhe shërbimeve për të tjerët;shërbimet e agjencioneve 

të import-eksportit;promovimin e shitjeve për të tjerët;shërbimet e prokurorimit për të tjerët 

[blerjen e mallërave dhe shërbimeve për biznese të tjera];konsultimin për menaxhimin e 

personelit;shërbimet e zhvendosjes për biznese;sistemimin e të dhënave në dtabaza 

kompjuteri;maqina dhe pajisje zyreje për dhënie me qira;mbajtjen- e librave;dhënien me 

qira të maqinave shitëse;kërkimin e sponzorizimit;dhënien me qira të stendave të 

shitjes;shërbimet e shitjes me pakicë për preparatet farmaceutike, veterinare dhe sanitare 

dhe furnizimet medicinale;shërbimet e shitjes me shumicë për preparatet farmaceutike, 

veterinare dhe sanitare dhe furnizime medicinale;agjencioni për punësim;shërbimet e 

agjencisë së informimit komercial;marketing;ofrimin e tregjeve online për blerësit dhe 

shitësi e mallërave dhe shërbimeve.”  
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(210) KS/M/ 2019/502 

(220) 23/04/2019 

(731) Jens Reichenbach IQ TO LINK Dega 

në Kosovë Zija Shemsiu nr. 14, Ulpianë, 

Prishtinë, KS 

(591) Kaltër dhe e kuqe 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Menaxhimi i qendrave të thirrjeve telefonike në emër të të tjerëve.  

38  Shërbimet e komunikimit telefonik që ofrohen për linjat telefonike dhe qendrat e 

thirrjeve.  

39  Shërbimet e këshillimit në fushën e udhëtimit të ofruara nga qendrat e thirrjeve 

telefonike dhe linjat telefonike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/503 

(220) 23/04/2019 

(731) Jens Reichenbach IQ TO LINK Dega 

në Kosovë Zija Shemsiu nr. 14, Ulpianë, 

Prishtinë, KS 

(526) IQ 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  IQ TO 

 

 
     

 

(511) 35  Menaxhimi i qendrave të thirrjeve telefonike.  

38  Shërbimet e komunikimit telefonik që ofrohen për linjat telefonike dhe qendrat e 

thirrjeve.  

39  Shërbimet e këshillimit në fushën e udhëtimit të ofruara nga qendrat e thirrjeve 

telefonike dhe linjat telefonike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/504 

(220) 23/04/2019 

(731) Jens Reichenbach 

IQ TO LINK Dega në Kosovë Zija Shemsiu 

nr. 14, Ulpianë, Prishtinë, KS 

(526) IQ-L 

(591) Kaltër dhe e kuqe 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. 

 

(540)  IQ-L 
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Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

(511) 35  Menaxhimi i qendrave të thirrjeve telefonike në emër të të tjerëve.  

38  Shërbimet e komunikimit telefonik që ofrohen për linjat telefonike dhe qendrat e 

thirrjeve.  

39  Shërbimet e këshillimit në fushën e udhëtimit të ofruara nga qendrat e thirrjeve 

telefonike dhe linjat telefonike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/505 

(220) 23/04/2019 

(731) Jens Reichenbach IQ TO LINK Dega 

në Kosovë  

Zija Shemsiu nr. 14, Ulpianë, Prishtinë, KS 

(526) TO LINK 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  TO LINK 

 

 
     

 

(511) 35  Menaxhimi i qendrave të thirrjeve telefonike në emër të të tjerëve.  

38  Shërbimet e komunikimit telefonik që ofrohen për linjat telefonike dhe qendrat e 

thirrjeve.  

39  Shërbimet e këshillimit në fushën e udhëtimit të ofruara nga qendrat e thirrjeve 

telefonike dhe linjat telefonike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/506 

(220) 23/04/2019 

(731) Jens Reichenbach IQ TO LINK Dega 

në Kosovë Zija Shemsiu nr. 14, Ulpianë, 

Prishtinë, KS 

(526) IQ TO LINK  

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  IQ TO LINK 

 

 
     

 

(511) 35  Menaxhimi i qendrave të thirrjeve telefonike.  

38   Shërbimet e komunikimit telefonik që ofrohen për linjat telefonike dhe qendrat e 

thirrjeve.  

39  Shërbimet e këshillimit në fushën e udhëtimit të ofruara nga qendrat e thirrjeve 

telefonike dhe linjat telefonike.  

 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 82 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

39 

 

(210) KS/M/ 2019/507 

(220) 23/04/2019 

(731) PIAGGIO & C. S.P.A. 

VIALE RINALDO PIAGGIO 25 

56025 PONTEDERA,PISA, ITALY 

An Italian Joint Stock Company, IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VESPA 

 

 
     

 

(511) 18  Çanta; çanta dore; çanta udhëtimi ; valixhe e vogël; valixhe të vogla prej lëkure; 

mbajtësit e kartës së kreditit prej lëkure; kuleta; artikuj prej lëkure për këllëfë të çelësave; 

çanta të vogla për gjëra personale; bagazh; valixhe;  çanta kozmetike të zbrazëta për shitje;  

çanta për sport; çanta krahu; çanta prej lëkure për blerje; çanta shkolle; çanta shpine; 

komplet i çantave të udhëtimit prej lëkure; çanta udhëtimi për veshje; çanta udhëtimi për 

mbathje; çanta plazhi; çanta duffel (çanta krahu në formë cilindrike);  çanta malore- 

alpiniste si çanta për qëllime bartëse; çanta vanity(çanta kozmetike), pa pajisje;  lëkurë 

kafshësh; kuti për ruajtje  dhe këllëf të bëra  prej lëkure;  mbulesa prej lëkure për mobile të 

pa përshtatshme; ombrella; çadra; shirita prej lëkure.           

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/508 

(220) 24/04/2019 

(731) N.P.T. GERMAN COLOR 

Rr. Nëna Tereze nr. 278, 12000 Fushë 

Kosovë, Republika e Kosovës, KS 

(591) E zezë, e kuqe, e verdhë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit; 

ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në formë petash dhe 

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë; bojra kundër ndotjës, mordantë, 

agjentë lidhës për bojëra, agjentë lidhës për llaqe, trashësues për bojra, trashësues për llaqe, 

ngjyrues, llaqe, lustrues (bojra), bojra mbushëse, llakë primer, veshjet e drurit, mbrojtësit e 

drurit, preparatet anti-korrozive, llaqet, veçanërisht bojërat e automobilave, preparatet e 

ruajtjes për metal, preparatet anti-ndryshk, mjet tharës për bojrat, mjet tharës për laqe, 

hollues për ngjyra, hollues për llaqet  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre;  shërbimet e shitjes 

me shumicë dhe pakicë e  bojërave, lustrave, llaqeve dhe pajisjeve tjera për futjen ne 

përdorim te tyre; sherbimet e shitjes me pakicë dhe me shumicë në fushat e ngjyrojes dhe 

llakimit, mjeteve, veglave metalike, artikujve të ndërtimit, gjësendet për punë, pajisjet e 

zejtarisë,   

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave , veçanërisht në lidhje me produktet 

në fushën e bojërave dhe llaqeve dhe pajisjeve përcjellëse  
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(210) KS/M/ 2019/510 

(220) 01/08/2018 

(731) Enver Berisha TELKOS L.L.C 

Ukshin Hoti nr: 75, 10000 Prishtinë, KS 

(591) E portokallte dhe e kaltër. 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 9  Instrumente dhe aparate për komunikim elektrik dhe elektronik, si dhe 

telekomunikimet; aparate dhe isntrumente te komunikimit dhe telekomunikimit; aparate 

dhe isntrumente elektrike dhe elektronike të gjitha këto për procesim, regjistrim, ruajtje, 

transmision, kthimin apo pranimin e të dhënave; aparate dhe instrumente për regjistrim, 

transmisionin, zmadhimin apo riprodhimin e zërit, fotografisë, informatës apo shifrimin e të 

dhënave; kamera aparate, instrumente dhe pajisje fotografike; aparate, instrumente dhe 

pajisje për procesimin e fotografisë (pamjës); aparate dhe istnrumente për televizor dhe 

radio; dhënës dhe pranues i radio dhe transmetimit televiziv; aparate për qasjen në 

transmetim apo programet e transmetuara; holograme; kompjuterë; paisje periferike për 

kompjuterë; qarqe elektronike për mbajtjen e të dhënave të programuara; programe 

kompjuterike; souftver kompjuterik; disqe, shirit dhe tela të gjithë bartës të dhënash 

magnetike; kartela magnetike të zbrazta dhe të regjistruara; kartela të dhënash; kartela 

regjistruese; kartela smart; kartela që përmbajnë mikroprocesor; kartelat me qarqe të 

integruara; kartela elektronike të identifikimit; kartela telefoni; kartela për mbushjen e 

telefonit; kartelat kreditore; kartelat debitore; kartelat për lojra elektronike tëdizejnuara për 

përdorim në telefonë; CD-romët; bartësit e të dhënave magnetike, digjitale dhe optike; 

regjistrues të dhënash digitale, magnetike dhe optike si dhe ruajtja e mjeteve të 

komunikimit (të zbrazëta dhe të regjistruara më parë); souftver kompjuterik të pajisur nga 

interneti; publikime elektronike (të mundshme që të shkarkohen) të siguruara nga baza e të 

dhënave apo nga interneti; souftver kompjuterik dhe aparate telekomunikuese (përfshirë 

modemet) që mundësojnë lidhjen me bazën e të dhënave, në rrjetet lokale dhe në internet; 

softuver kompjuterik që mundësojnë mbajtjen e telekonferencave, videokonferencave dhe 

shërbimet e video telefonit; softuver kompjuterikë që mundësojnë kërkimin dhe kthimin e 

të dhënave; softuver komjuterikë që mundësojnë për qasjen në bazën e të dhënave, 

shërbimet e telekomunikacionit, rrjetet kompjuterike dhe tabelat e buletinit elektronik; 

softuver i lojërave kompjuterike; muzikë digjitale (e shkarkueshme) e mundësuar nga baza 

e të dhënave kompjuterike apo nga interneti; muzikë digjitale (e shkarkueshme) e 

mundësuar nga MP3 ëeb faqet në internet; mjetet e lëshimit të muzikës të mara nga 

interneti; MP3 aparat; programe për fotografi, pamje, grafika, bartjet e zërit, filmave, 

videove dhe audio-visuele (të shkarkueshme) që mund të sigurohen on-line apo nga baza e 

të dhënave kompjuterike apo në internet nga ëeb-faqet e internetit; aparate dhe instrumente 

të monitorimit nga distanca; softuver kompjuterikë për përdorim në monitorimin nga 

distanca; transmetues dhe pranues satelitor; satelitë për telekomunikim dhe transmetim; 

radio telefonë sinjalizues dhe telefona direkt; tela elektrikë dhe kaballa; kabllo optike; tela 

rezistues; elektroda; sisteme telekomunikimi dhe instalimet e tyre; terninalet e rrjetit 

telefonikë; komutator (sëitchboard) telefonikë; aparate pë dhënjen, ruajtjen, shëndrrimin 

dhe procesimin e signaleve të telekomnukimit; paisjet telefonike; paisjet për telefonat fiks, 
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transportues, mobilë, dore apo me aktivizim zëri; terminalet multimediale; terminale 

ndërvepruese për ekspozimin dhe porositjen e mallërave shërbimeve; aparate dhe 

isntrumentet për ekspozimin dhe porositjen e mallërave dhe shërbimeve; aparate dhe 

instrumentet për numërimin, radio numërimin dhe radio-telefon; telefonët, mobil telefonët 

dhe receptorët e telefonëve; makina faksimile; paisje shtesë për telefonë dhe receptorë 

telefoni; reduktor për përdorim me telefonë, mbushës baterie për telefona; tavolinë apo 

njësi e caktuar automobili, e cila përfshinë autoparlantë që mundësojnë përdorimin e 

receptorëve telefonik të përdoren pa e kapur me dorë; mbështetës telefoni për veturë; qanta 

dhe kuti të ndërtuara posaqërisht për të mbajtur apo bartur telefonat e dorës dhe paisjet e 

telefonit dhe pjesët shtesë; kompjuter për organizm personal; ajror; bateri, mikro processor; 

tastiera; modemi; kalkulatorë; ekrane; sistemet elektronike globale të pozicionimit; aparate 

dhe instrumente për navigacion, percjellje dhe pozicionim; aparatura dhe isntrumente 

monitorimi (ndryshe nga in-vivo monitorim); radio aparate dhe instrumente, aparate dhe 

instrumente për kontrollim elektrik; testim (ndryshe nga in-vivo testimi), sinjalizim, 

kontrollim (mbikqyrja) dhe mësim; aparate instrumente optike dhe elektro- optike; video 

filmat; aparate dhe paisje audio-visuale; paisjet aparatet e lojërave elektronike; pjesët shtesë 

elektrike dhe elektronike dhe paisjet periferike të dizajnuara dhe të bëra enaks për përdorim 

në kompjuterë, aparate audio-visuale dhe aparate dhe paisje të lojërave elektronike; pjesët 

dhe paisjet për të gjitha mallërat e lartëpermenduara  

38  Shërbimet telekomunikative; shërbimet e komunikimit; telefoni fikse, telefona mobil, 

mbledhja dhe transmetimi i mesazheve; numërimi i radios, shkëmbimi i thirrjes, numërator 

telefonik dhe shërbimet e postës elektronike; transmetimi, dërgimi dhe pranimi i zërit, të 

dhënave, pamjeve, muzikës dhe informacioneve, shërbimet e dërgimit të mesazheve 

elektronike; shërbimet on-line për informim rreth telekomunikimit; shërbimet e shkëmbimit 

të të dhënave; bartja e të dhënave me anë të telekomunikimit; shërbimet komunikimit me 

anë të satelitit; shërbimet e emetimit; emetimi apo transmetimi i programeve të radios ose 

televizionit dhe i filmave, programeve të tele shopping dhe për blerja nga web faqet, 

shërbimet e video-teksteve, teletekst dhe shikimit të të dhënave; emetimi dhe dërgimi i 

përmbajtjeve multimediale përtej rrjetit elektronik të komunikimit; shërbimet e video 

mesazheve; shërbimet e video konferencave; shërbimet e video telefonit; telekomunikimi i 

informatave (përfshirë web-faqet), programeve kompjuterike dhe çfarëdo të dhëne tjetër; 

dhënia e mundësisë të kyqjes së përdoruesve ë internet; ofrimin e lidhjeve telekomunikuese 

apo lidhjen me internet apo me bazën e të dhënave; ofrimin e qasjes në internet për 

përdoruesit (ofruesit e shërbimeve); përgatitjen dhe operimin e konferencave elektronike, 

grupeve të diskutimit dhe dhomave komnukiuese (chat-rooms); ofrimin e qasjes në web 

faqet e muzikës digjitale në internet; mundësimin e qasjes në MP3 web-faqet në internet; 

shpërndarja e muzikës digjitale me anë të telekomunikimit; ofrimin e qasjes në 

infrastrukturat telekomunikative për operatorët e tjerë; udhëheqjen dhe ofrimin e mjeteve 

kërkuese; shërbimet e qasjes në telekomunikim; transmetues ndihmës kompjuterik për 

mesazhe dhe pamje; komunikimi me anë të kompjuterëve; shërbimet e agjensionit të 

lajmeve; transmetimi i lajmeve dhe informatave rreth çështjeve aktuale; marrja, lizingu apo 

dhënja me qira i aparaturave, instrumenteve, instalacioneve apo komponentëve për 

përdorim në përgatitjen e shërbimeve të lartpërmendura; shërbimet e konsultimit, 

informimit dhe këshillimit në lidhje me të gjitha lartpërmendurat  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike si dhe kërkimet dhe dizajnet në lidhje me këto; 

shërbimet e kërkimeve në laboratorë; menagjimi i kërkimeve, dizajnëve dhe zhvillimit të 
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projekteve; kërkimi i produkteve, dizjenimi dhe zhvillimi; kërkimi teknik; shërbimet e 

kërkimit, dizajnimit dhe zhvillimit të kompjuterëve, programet kompjuterike, sistemet 

kompjuterike, softuverët kompjuterik për aplikimin e zgjedhjeve, sistemet e procesimit të të 

dhënave, menagjimi i të dhënave, sistemet e procesimit të informatave kompjuterike, 

shërbimet e komunikimit, zgjidhjet komunikuese, sistemet e komunikimit dhe lidhja e 

rrjetit; shërbimet kompjuterike; komunikuese, sistemet e komunikimit dhe lidhja e rrjetit; 

shërbimet kompjuterike; mirëmbajtja, formatizimi dhe dizejnimi i harduerëve 

kompjuterikë, programet kompjuterike të përhershme, softuer kompjuterikë dhe programe 

kompjuterike; shërbimet e programit kompjuterik; përgaditja dhe pajimi i informatave rreth 

kompjuterëve dhe pajisjeve të rrjetit kompjuterik; konsultimet teknike dhe shërbimet 

këshilluese nga fusha e teknologjisë informatave dhe telekomunikative; dizajnimi dhe 

zhvillimi i sistemeve kompjuterike dhe i sistemeve dhe paisjeve telekomunikuese ; 

shërbimet e menagjimit të kompjuterëve; shërbimet e mbështetjës operative për rrjetët 

kompjuterike, rrjetet telekomunikative dhe rrjetet e transmetimit të të dhënave, shërbimet 

on-line për kompjuterë; shërbimet e programimit të ofruar on-line; përgatitja e qasjes në 

rrjetin elektronik on-line për gjetjen e informatave; dhënien me qera të kompjuterëve; 

dizejnimin, vizatimin dhe shkresat mandatore, të gjitha për përpilimin e web faqeve në 

internet; shërbimet e bazës të të dhënave, intrante dhe web-faqeve; drejtimi i ëeb-faqeve për 

të tjerët; instalimi dhe mirëmbajtja e softuverit kompjuterik; lëshimi me qera i qasjes për 

një kohë në bazën e të dhënave kompjuterike; lëshimi me qera i qasjes për një kohë në 

buletinin komjuterik dhe tabelat e mesazheve dhe rrjetit komjuterikë; shërbimet e ofrimit të 

shërbimeve komjuterike (IPS); përpilimi, krijimi dhe mirëmbajtja e regjistrave të emrave të 

territoreve (domain); krijimi, operimi dhe mirëmbajtja e web-faqeve, web faqet dhe hyrjet 

për tekstin kyqës, pamjet dhe ofrimin muzikës qoftë me anë të kompjuterit apo me anë të 

telefonit mobil; ofrimin e inforamtave dhe shërbimeve konsultuese on-line nga baza e të 

dhënave kompjuterike apo nëpërmes internetit; parashikimi i motit; shërbimet e informimit 

mbi motin; shërbimet e dizjenimit interier (të brendshëm); shërbimet informative dhe 

konsultuese në lidhje me të gjitha shërbimet e lartpërmenduara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/511 

(220) 25/04/2019 

(731) Hipp & Co Brünigstraße 141 

6072 Sachseln Switzerland, CH 

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

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  HIPP 

 

 
     

 

(511) 5  Ushqime për bebe dhe ushqim bebesh; pije për foshnjet; substanca dietetike për 

fëmijë dhe invalid, të adaptuara për perdorim mjekësor; ushqime dietike të adaptuara për 

përdorim mjeksor; pije dietike për bebe të adaptuara për qëllime mjeksore; artikuj 

ushqimorë për qëllime specifike mjeksore; preparate farmaceutike; substanca diabetike për 

foshnje, bebe, të vegjël dhe fëmijë; qumësht pluhur [artikuj ushqimorë për bebe]; qumësht 

pluhur për foshnje; të mira mjeksore për konsumim dhe përdorim të brendshëm; 

suplemente ushqyese; pluhur, losione, kremëra dhe preparate dushi për qëllime mjeksore, 

dhe të destinuara në veçanti për bebe dhe të vegjël; ilaçe faramaceutike dhe natyrale; jastëk 

të gjirit për infermiere;  artikuj absorbues për higjienën personale; pelena për bebe dhe ata 



Buletini Zyrtar Nr. 82 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

43 

 

të cilët nuk mund të vetëpërmbahen; pelena një përdorimëshe; pelena lecke; preparate për 

lehtësim gjatë daljes së dhëmbëve; faculeta të lagura të impregnuara me losion farmaceutik.   

29  Mish, peshk, shpezë dhe produkte mishi; ekstrakte mishi; mish, peshk, xhelatinë nga 

pemët dhe perimet; xhem; peme dhe perime të ngrira dhe të thata; kompostë; vezë, qumësht 

dhe produkte qumështi në veçanti gjalpë, djath, krem, jogurt, kuark, qumësht i terur, 

qumësht pluhur; copëza frutash, të përbërë kryesisht nga frutat dhe/ose arrat, duke i 

përfshirë edhe ato me drithëra të shtuara, muesli, drithëra, pseudodrithëra, preparate të bëra 

nga drithërat, preparate të bëra nga pseudodrithërat dhe/ose sheqerërat; pulpë perimesh; 

pulpë frutash; pure perimesh; pure frutash; pure dhe pulpë të përbërë kryesisht nga mishi, 

peshku, shpezët, kafshët e egra, pemë dhe/ose perime; qoftë veçanta (të ndara) apo në 

kombinuara; ushqime të lehta (copëza) të bëra nga pemët dhe/ose perimet; ushqime të lehta 

(copëza) të bazuara në fruta dhe/ose perime; ëmbëlsira, puding dhe pjatë me embëlsira, 

kryesisht nga qumështi, produktet e qumështit dhe/ose frutat; ushqime të gatshme dhe 

gjysmë të gatshme, të përbëra kryesisht nga mishi, shpendët, kafshët e egra, peshku, pemët, 

perimet, vezët, produktet e qumështit, bishtajore dhe/ose patate; supa; mish, peshk, shpezë, 

kafshë të egra, perime, fruta dhe konzervime qumështi; vajra dhe yndyrëra ushqimore; 

ushqime dietike, jo të adaptuara për përdorim mjeksor, bazuar në proteina, yndyrëra 

dhe/ose acidet yndyrore, të gjitha përmbajnë vitamina të shtuara, minerale, trace elementë 

të shtuara, qoftë veçmas apo në kombinim.   

30  Çaj; pije çaji; infuzione, jo mjeksore; kakao; sheqer rrushi; oriz; tapiokë; sago; miell; 

bollgur;  thekon nga drithërat dhe thekon nga pseudodrithërat dhe preparate tjera të bëra 

nga drithërat dhe preparate tjera të bëra nga pseudodrithërat (përveç ushqimit të kafshëve); 

bukë; biskota; ëmbëlsira; tortë; ëmbëlsira dhe torte jetëgjatë; produkte thekoni (cereal 

snakes), në veçanti të lartëpërmendurat që përmbajnë kryesisht drithëra, pseudodrithëra, 

drithëra misri, tërshërë, preparate drithërash, preparate pseudodrithërash, biskota, 

ëmbëlsira, torte, pasta, çokolladë, ëmbëlsirë sheqeri, muesli, drithëra, qoftë të ndara apo në 

kombinim, duke përfshirë të lartëpërmendurat me fruta shtesë dhe/ose arra; produkte 

ëmbëltoreje; ushqime të miellëzuara; çokolladë; ëmbëlsira; preparate glukoze; preparate 

bletësh, dezerte, puding dhe pjata me ëmbëlsira me bazë karbohidratesh; ushqime të 

përgaditura dhe gjysmë të përgaditura, duke përfshirë kryesisht drithëra, pseudodrithëra, 

preparate të bëra nga drithërat, preparate të bëra nga pseudodrithërat, orizi dhe/ose pastat; 

erëza; dresing për ushqime; artikuj ushqimorë të gatshëm në formë të salcave; muesli, 

kryesisht të përbëra nga pemët, kokrrat (farërat), drithërat, pseudodrithërat, preparate të 

bëra nga drithërat dhe/ose preparate të bëra nga pseudodrithërat, duke përfshirë fruta të 

shtuara, arra dhe/ose sheqerëra; copëza drithërash dhe pseudodrithërash, kryesisht të 

përbëra nga kokrrat, muesli, preparate të bëra nga drithërat, preparate të bëra nga 

pseudodrithërat, të gjitha duke përfshirë fruta, arra dhe/ose sheqerëra; copëza muesli, të 

përbëra kryesisht nga pemët, kokrrat, preparatet e bëra nga drithërat, preparatet e bëra nga 

pseudodrithërat, drithërat dhe/ose pseudodrithërat, të gjitha duke përfshirë fruta, arra 

dhe/ose sheqerëra; drithëra dhe/ose ushqime pseudodrithërash të gatshëm për ngrënje; 

ushqime dietike, jo te adaptuara për përdorim mjeksor, në veçanti të bazuara në 

karbohidrate dhe/ose ushqime të forta, të gjitha duke përfshirë vitamina, acide yndyrore, 

minerale, trace elements të shtuara, qoftë të ndara apo në kombinim.   

32  Ujë dhe pije tjera joalkoholike, posaçërisht lëngje frutash, pije freskuese lëngjesh nga 

frutat, lëngje frutash të gazuara; shurupe frutash dhe preparate tjera frutash për bërjen e 

pijeve joalkoholike freskuese.  
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(210) KS/M/ 2019/512 

(220) 25/04/2019 

(731) Hipp & Co Brünigstraße 141 

6072 Sachseln Switzerland, CH 

(591) Magenta-E kuqe me elemente vjolcë -

Pantone Process Magenta C; Cyan-Ekaltërt 

në të gjelbërt-Pantone Process Cyan 

C;Orange- portokalli- Pantone Process 

165c;Violete-Vjollcë-Pantone Proess 526c. 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Ushqime për bebe dhe ushqim bebesh; pije për foshnjet; substanca dietetike për 

fëmijë dhe invalid, të adaptuara për perdorim mjekësor; ushqime dietike të adaptuara për 

përdorim mjeksor; pije dietike për bebe të adaptuara për qëllime mjeksore; artikuj 

ushqimorë për qëllime specifike mjeksore; preparate farmaceutike; substanca diabetike për 

foshnje, bebe, të vegjël dhe fëmijë; qumësht pluhur [artikuj ushqimorë për bebe]; qumësht 

pluhur për foshnje; të mira mjeksore për konsumim dhe përdorim të brendshëm; 

suplemente ushqyese; pluhur, losione, kremëra dhe preparate dushi për qëllime mjeksore, 

dhe të destinuara në veçanti për bebe dhe të vegjël; ilaçe faramaceutike dhe natyrale; jastëk 

të gjirit për infermiere;  artikuj absorbues për higjienën personale; pelena për bebe dhe ata 

të cilët nuk mund të vetëpërmbahen; pelena një përdorimëshe; pelena lecke; preparate për 

lehtësim gjatë daljes së dhëmbëve; faculeta të lagura të impregnuara me losion farmaceutik.   

29  Mish, peshk, shpezë dhe produkte mishi; ekstrakte mishi; mish, peshk, xhelatinë nga 

pemët dhe perimet; xhem; peme dhe perime të ngrira dhe të thata; kompostë; vezë, qumësht 

dhe produkte qumështi në veçanti gjalpë, djath, krem, jogurt, kuark, qumësht i terur, 

qumësht pluhur; copëza frutash, të përbërë kryesisht nga frutat dhe/ose arrat, duke i 

përfshirë edhe ato me drithëra të shtuara, muesli, drithëra, pseudodrithëra, preparate të bëra 

nga drithërat, preparate të bëra nga pseudodrithërat dhe/ose sheqerërat; pulpë perimesh; 

pulpë frutash; pure perimesh; pure frutash; pure dhe pulpë të përbërë kryesisht nga mishi, 

peshku, shpezët, kafshët e egra, pemë dhe/ose perime; qoftë veçanta (të ndara) apo në 

kombinuara; ushqime të lehta (copëza) të bëra nga pemët dhe/ose perimet; ushqime të lehta 

(copëza) të bazuara në fruta dhe/ose perime; ëmbëlsira, puding dhe pjatë me embëlsira, 

kryesisht nga qumështi, produktet e qumështit dhe/ose frutat; ushqime të gatshme dhe 

gjysmë të gatshme, të përbëra kryesisht nga mishi, shpendët, kafshët e egra, peshku, pemët, 

perimet, vezët, produktet e qumështit, bishtajore dhe/ose patate; supa; mish, peshk, shpezë, 

kafshë të egra, perime, fruta dhe konzervime qumështi; vajra dhe yndyrëra ushqimore; 

ushqime dietike, jo të adaptuara për përdorim mjeksor, bazuar në proteina, yndyrëra 

dhe/ose acidet yndyrore, të gjitha përmbajnë vitamina të shtuara, minerale, trace elementë 

të shtuara, qoftë veçmas apo në kombinim.   

30  Çaj; pije çaji; infuzione, jo mjeksore; kakao; sheqer rrushi; oriz; tapiokë; sago; miell; 

bollgur;  thekon nga drithërat dhe thekon nga pseudodrithërat dhe preparate tjera të bëra 
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nga drithërat dhe preparate tjera të bëra nga pseudodrithërat (përveç ushqimit të kafshëve); 

bukë; biskota; ëmbëlsira; tortë; ëmbëlsira dhe torte jetëgjatë; produkte thekoni (cereal 

snakes), në veçanti të lartëpërmendurat që përmbajnë kryesisht drithëra, pseudodrithëra, 

drithëra misri, tërshërë, preparate drithërash, preparate pseudodrithërash, biskota, 

ëmbëlsira, torte, pasta, çokolladë, ëmbëlsirë sheqeri, muesli, drithëra, qoftë të ndara apo në 

kombinim, duke përfshirë të lartëpërmendurat me fruta shtesë dhe/ose arra; produkte 

ëmbëltoreje; ushqime të miellëzuara; çokolladë; ëmbëlsira; preparate glukoze; preparate 

bletësh, dezerte, puding dhe pjata me ëmbëlsira me bazë karbohidratesh; ushqime të 

përgaditura dhe gjysmë të përgaditura, duke përfshirë kryesisht drithëra, pseudodrithëra, 

preparate të bëra nga drithërat, preparate të bëra nga pseudodrithërat, orizi dhe/ose pastat; 

erëza; dresing për ushqime; artikuj ushqimorë të gatshëm në formë të salcave; muesli, 

kryesisht të përbëra nga pemët, kokrrat (farërat), drithërat, pseudodrithërat, preparate të 

bëra nga drithërat dhe/ose preparate të bëra nga pseudodrithërat, duke përfshirë fruta të 

shtuara, arra dhe/ose sheqerëra; copëza drithërash dhe pseudodrithërash, kryesisht të 

përbëra nga kokrrat, muesli, preparate të bëra nga drithërat, preparate të bëra nga 

pseudodrithërat, të gjitha duke përfshirë fruta, arra dhe/ose sheqerëra; copëza muesli, të 

përbëra kryesisht nga pemët, kokrrat, preparatet e bëra nga drithërat, preparatet e bëra nga 

pseudodrithërat, drithërat dhe/ose pseudodrithërat, të gjitha duke përfshirë fruta, arra 

dhe/ose sheqerëra; drithëra dhe/ose ushqime pseudodrithërash të gatshëm për ngrënje; 

ushqime dietike, jo te adaptuara për përdorim mjeksor, në veçanti të bazuara në 

karbohidrate dhe/ose ushqime të forta, të gjitha duke përfshirë vitamina, acide yndyrore, 

minerale, trace elements të shtuara, qoftë të ndara apo në kombinim.   

32  Ujë dhe pije tjera joalkoholike, posaçërisht lëngje frutash, pije freskuese lëngjesh nga 

frutat, lëngje frutash të gazuara; shurupe frutash dhe preparate tjera frutash për bërjen e 

pijeve joalkoholike freskuese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/513 

(220) 25/04/2019 

(731) FAMA TRADE NTP 

Magjistralja Ferizaj - Prishtin p.n., 70000 

Ferizaj, KS 

(526) Tea AROMA  

(740)  ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli 

Viti/Prishtinë 
 

(540)  Tea AROMA 

 

 
     

 

(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.  
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(210) KS/M/ 2019/514 

(220) 25/04/2019 

(731) FAMA TRADE NTP 

Magjistralja Ferizaj - Prishtin p.n., 70000 

Ferizaj, KS 

(526) Çaj AROMA 

(740)  ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli 

Viti/Prishtinë 
 

(540)  Çaj AROMA 

 

 
     

 

(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.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/515 

(220) 25/04/2019 

(731) Best Western International, Inc.  

6201 North 24th Parkway, Phoenix 

Arizona 85016-2023, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Shërbime hoteliere.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/516 

(220) 25/04/2019 

(731) Armend Aqifi ''GO-UP'' SHPK 

Ferid Curri, Nr.72, Kati I-re, Banesa Nr.1, 

Prishtinë, Kosove, KS 

(740)  Fatos Hysenaj Rr.Bajram Kelmendi, 

Dodona 1, Prishtine Kosove 
 

(540)   
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(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnje; 

emplastër , materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/517 

(220) 25/04/2019 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Organize Sanayi 

Bölgesi 11. Cadde Eskisehir , TR 

(591) Ngjyrë e kuqe, e verdhë,  e gjelbërt , e 

bardhë,  hiri,  e zezë, ari, e gjelbërt ulliri. 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
     

 
(511) 30  Biskota.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/518 

(220) 25/04/2019 

(731) PAILLASSE INTERNATIONAL SA 

Faubourg de l'Hôpital 1 CH-2000 Neuchâtel 

Switzerland, CH 

(591) Ngjyrat që mbrohen:    e zezë, hiri, 

bardhë 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

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

bluara dhe preparatet e bëra nga drithërat; bukë, produkte bukëpjekësish, pjekje 

ëmbëlsirash dhe produkte të ëmbëlsura; sanduiçe; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 
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shurup i artë; maja, pluhur pjekjeje; kripë; mustardë; uthull, salcat (erëza); erëza; akull për 

freskim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/519 

(220) 25/04/2019 

(731) N.T.P ,, BANKAI ‘’ Dardani / Ferizaj 

/70000, KS 

(591) E ZEZË 

(740)  ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli 

Viti/Prishtinë 
 

(540)  DENKAI 

 

 
     

 

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

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

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/520 

(220) 25/04/2019  

(731) N.T.P ,, BANKAI ‘’ Dardani / Ferizaj 

/70000, KS 

(740)  ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli 

Viti/Prishtinë 
 

(540)  SASORI 

 

 
     

 

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

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

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/521 

(220) 25/04/2019 

(731) N.T.P ,, BANKAI ‘’ Dardani / Ferizaj 

/70000, KS 

(591) E ZEZË 

(740)  ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli 

Viti/Prishtinë 

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

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

qumështi;vajra ushqimore dhe yndyrna.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/522 

(220) 25/04/2019 

(731) VALEO SERVICE 70 rue Pleyel 

93200 Saint Denis FRANCE, FR 

(591) e gjelbërt, e zezë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente, shkencore, fotografike, kinematografike, optike, peshues, 

matje, sinjalizues, kontroll (mbikqyrje) dhe jete-shpetuese;Aparate dhe instrumente për 

furnizim, kuqje, transformim, akumulim, regullim ose kontroll të rrymes 

(elektricitetit);Aparate për inçizim, transmetim ose reprodukim të zërit ose 

imazheve;Incizim substratesh (magnetic);Makina kalkuluese, paisje për procesuim të 

dhënash, kompjuterë;softuer kompjuterik;Aktuatorë (aktiviues) elektrik dhe 

elektromagnetik për asistencë në vozitje dhe drejtimin e automjeteve toksore;Aparate 

elektronike për transmetim të sinjaleve optike për automjete toksore 

(alarme);Alarme;Alarme, ndër të tjera me detector ultrasonic;Aparate dhe instrumente, 

detare, optike, tregues pozicioni, detektim dhe sigurie;Aparate për kontroll nga larg, 

monitorim, identifikim dhe pozicionimi për atumjete;Aparate dhe instrumente, mates, 

sinjalizues, tregues pozicioni, detektimi, kontrollimi (mbikqyrje), jete shpëtues, dhe 

sigurie;aparate për drejtim sateliti;aparate drejtimi për automjete (në bordin e 

kompjuterit);Aparate elektronike për ndihmë në drejtim të timonit të automjeteve;Aparate 

dhe instrumente elektrike dhe elektronike, telekomunikimi dhe komunikimi;Aparate për 

shuarjen e zjarit;Paisje mbrojtese, për përdorim personal kundër aksidenteve;Aparate për 

matje distancash;Aparate diagnostifikimi, jo për qëllime mjeksore;Aparate për incizim të 

kohës;Aparate për kontroll të efektivitetit paisjeve për frenim të automjeteve;Aktuatorë 

(aktivizues) elektronik për sistencë, për vozitje dhe drejtim të automjeteve toksore;Aparate 

diagnostifikimi që përmbajnë sensor sensor për testim dhe sinjalizim të gjendjes aktuale të 

veturës, aksidente dhe incidente dhe për diagnostifikim të problemeve elektrike, elektronike 

dhe mekanike;sensor mates;sensor për nivel të lëngjeve;Sensor për nivelin e vajit;Sensor 

për pozicionim, kënde, kumplug (lidhje) dhe sensorë të shpejtësisë së rotullimit;Sensor 
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digjital;Sensor të shtypjes;Sensor temperature;Sensor endometrial;Sensor rotullues 

multidrejtues (shumë drejtues);Sensor lëvizjeje;Sensor për asistim, vozitje dhe drejtim të 

automjeteve toksore;Detektor;Detektor të lëvizjeve dhe analizë të lëvizjes;Detektor të 

prezencës;Aparrate dhe softuer kompjuterik për aparate diagnostifikimi të 

automjeteve;Goma (indikatorë automatic për shtypje të ulët  në automjete);Alarme 

zjari;Indikatorë të prizave për shtypje të valvuleve;Kalkulatorë diagnostifikimi në fushën e 

bordit (tabelë);Kontroll elektrike për asistim, vozitje dhe drejtim të automjeteve 

toksore;Aparate për kontroll të shpejtësisë për automjete, regullues shpejtësie;Matës 

shpejtësie;Indikatërë shpejtësie;Kamera filmi;Lidar – detektues lazerik  (në bazë lazeri 

detektor pengesash);Aparate radari;Sonar;Decelerometër (paisje per ngadalsimin e 

shpejtesise);Radio transmetues (telekomunikim);Transmetues të sinjaleve 

elektronike;Regjistrues miljesh për automjete;Paisje bordi (tabele) elektrike, paisje 

elektronike ose optike për automjete, përfshi automjetet toksore, për drejtimin, sinjalizimin, 

kontollin, informacion dhe siguri, dhe procesuim të informative dhe sinjaleve (zërit, 

imazheve dhe të dhënave) lidhur me këto;Paisje elektronike dhe softuer kompjutori për 

lokalizim të automjeteve;Tregues të humbjeve të rrymës;Aparate tregues të 

temperatures;Softuer kompjeteri për komunikim ndërmjet automjetit toksor dhe stacionit 

fiks (statik);Softuer kompjuterik për komunikim ndërmjet automjetit motorik dhe telefonit 

cellular;Softuer kompjuterik për lidhje të shoferit të automjetit dhe udhëtarët në rrjetin 

global kompjuterik;Softuer kompjuterik për detektim dhe njoftim të vazhdueshëm ose 

ndërprerje të kalimit të vijave me automjet;Softuer kompjuterk për detektim të 

pengesave;Softuer për drejtim të automjetit;Softuer komjuterik për analizë të 

imazheve;Softuer për detektim të pengesave për automjete autonome (vetvozitëse);Softuer 

kompjuterik për automjete autonome (vetvozitëse);Softuer për njohje modeli;Softuer 

komjuteri për module bordi për dërgimin, transmetimin, pranimin, procesimin, 

diagnostifikimin, analizimin dhe korigjimin e informative lidhur me gjendjen funksionale të 

veturës;Module elektronike bordi për dërgimin, transmetimin, pranimin, procesuimin, 

diagnostifikimin, analizimin dhe korigjim të informative lidhur me gjendjen funksionale të 

veturës;Paisje elektrike, elektronike ose optike për asistim në vozitje, drejtim dhe sigurisë 

aktive të atuomjeteve toksore, posaqërsiht aparate dhe kamera për detektim dhe lëvizje të 

shoferëve të automjeteve toksore;Paisje dhe aparate elektrike, elektronike ose optike për 

asistim në vozitje, drejtim dhe sigurisë aktive të automjeteve toksore, posaqërisht kamerave 

të pultit, montime pulti për paisjet e drejtimit (navigimit), ekrane me prekje për pultin e 

automjeteve, ekrane dixhitale për pultet e automjeteve, ekrane me prekje të instaluara në 

timon të automjeteve;Paisje dhe harduer elektrik, elektronik ose optik për asistencë në 

vozitje, drejtim dhe sigurimin aktiv të automjeteve toksore, posaqërisht aparate elektronike 

në tabele për sinjalizim të aksidenteve ose incidenteve në tabelen e veturave, aparate 

elektronike në tabelë për dërgim automatic të thirjeve gjeolokuese (gjeografikisht 

lokalizuese) në raste të aksidenteve serioze, aparate elektronike ne tabelë të cilët mund të 

shkaktohen manualisht nga vozitësi në rast aksidenti;paisje elektronike dhe harduer për 

asistencë në vozitje, drejtim, siguri active, manovrimeve evasive dhe frenave emergjent të 

veturave toksore, posaqërisht lazerëve skanues për detektim të rekuizitave dhe/ose 

pengeseve lëvizëse;Harduer kopjuterik për procesuim të dhënash;Modem;Matës 

benzine;Kompjuter në tabelë për automjete;Pjesë periferike të përshtashme për përdorim 

me kompjuterë;Pranues GPS, telefonë;Rrjet komunikimi në tabelë për automjete, 

mikrofonë;Rrejt komunikimi në tabelë për automjete, posaqërsiht rrjet i shumfishtë dhe 
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posqërisht aparate dhe instrumente për telefonë cellular të cilët janë të lire nga dora vegla 

që përmbajnë mikrofon dhe air fone (me tela ose pa tela);Sisteme komunikimi ndërmjet 

motorit të automjetit dhe telefonit cellular;Sisteme komunikimi ndërmjet motorit të 

automjetit dhe nje stacioni fiks;Sisteme komunikimi ndërmjet automjetit dhe 

infrastrukturave rrugore;Sisteme rrjeti pa tel për aparate elektronike;Komunikime pa tel, 

komandë, regullim, sisteme kontrolli ndërmjet aparateve elektronike dhe automjeteve 

toksore;Sisteme paralajmërimi për largim nga korsia;Sisteme 3D hartash;GPS 

sisteme;sisteme elektronike në tabelë në automjete toksore për vozitje të pavarur dhe 

parking;Sisteme të itegruara për shmangie të rezikut dhe përplasjeve për 

automobile;Telefonë;trekandesh iluminishente për automjete.  

37  Informata dhe konsulta lidhur me zëvendësimin e pjesëve reserve për automobile; 

Mirmbajtje e veturave dhe konsulta riparimi; Informata riparimi për automjete; Informata 

për mirmbajtje të automjeteve.  

38  Telekomunikime; Sigurim i qasjes në internet për automjete; Komunikim me terminale 

kompjuteri ose nëpërmjet rrjeteve të fibrave optike; Komunikim nëpermjet radios ose 

telefonit; Sigurim i qasjes së përdoruesit në rrjetin global kompjuterik; Ofrim i on-line 

forumeve; Ofrim i qasjes në data bazë; Shërbime të tabelave të buletinëve elektronik 

(shërbime telekomunikimi); Sigurim i lidhjeve të telekomunikimit në rrjetin global 

kompjuterik; Mesazhe elektronike; Transmetim i informative nëpërmjet internetit; Mesazhe 

elektronike; Transmetim  i informative me teleprinter, dërgim i mesazheve, transmetim i 

telegrameve, të gjitha shërbimet e lartëpërmendura për shoferët e automjeteve motorike; 

Telekomunikim dhe komunikim për vozitje të automjeteve, detektim dhe paralajmërim të 

aksidenteve, kalim i vazhdueshëm ose i ndërprerë të linjave për automjete në kuptim të 

receptorit telefonik ose telefonit, telefonit cellular kompjuterit të dorës ose aparateve 

elektronike të agjendave ditore, për mbledhjen e informatave të automjetit nëpërmjet 

telefonit, telefonit cellular, kompjuterit të dorës ose aparateve elektronike të agjendave 

ditore; Telekomunikim dhe komunikim për drejtim të automjeteve, kominikim ndërmjet 

automjeteve dhe infrastrukturës rrugore në kuptim receptroit telefonik ose telefonëve tjerë, 

telefonit cellular, kompjuterit të dorës ose aparateve elektronike të agjendave ditore, për 

grumbullimin  e të dhënave të automjetit nëpërmjet telefonit, telefonit cellular, kopjuterit të 

dorës ose aparateve elektronike të agjendave ditore; Telekomunikim ose komunikim për 

detektim të pengesave në kuptim të receptorit telefonik, ose telefoni tjetër, telefonit cellular, 

kompjuterit të dorës ose aparateve elektronike të agjendave ditore, për grumbullimin e të 

dhënave nëpërmjet telefonit, telefonit cellular, kompjuterit të dorës ose aparateve 

elektronike të agjendave ditore; Shërbimi telekomunikimi, posaqërisht SMS-e, mesazheve 

te njoftimit për shoferë.  

39  Asistence në pozicionimin e automjetit.  

42  Auditim teknik për motorë të automjeteve; Testim (inspekcion) të gjendjes teknike të 

automjetit; Konsulenca në lëmin e kursimit të energjisë; Grumbullim i të dhënave 

kompjuterike; Monitorim i sistemeve kompjuterike për të zbuluar prishjet; Monitorim i 

produkteve elektronike për detektim të prishjeve; Monitorim i sitemeve kompjuterike për 

zëvendësimin e pjesëve reserve për automobilit; Monitorim të produkteve elektronike 

zëvendësimin e pjesëve rezerv për automobilit; Monitorim i produkteve elektronike për 

zëvendsim të pjesëve rezerv për automobile.  
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(210) KS/M/ 2019/523 

(220) 26/04/2019 

(731) GREEN PHARMACY sh.p.k. 

Rr. Xhorxh Bush, p.n. 10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) Gjelber dhe Verdh 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike  

35  Tregtia me pakicë dhe shumicë e produkteve farmaceutike dhe higjienike.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/524 

(220) 26/04/2019 

(731) N.T.P. "ICN & BM" Rr. Emrush 

Miftari, nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Vrmoks 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/525 

(220) 26/04/2019 

(731) N.T.P. "ICN & BM" Rr. Emrush 

Miftari, nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Orvazhill 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/526 

(220) 26/04/2019 

(731) N.T.P. "ICN & BM" Rr. Emrush 

Miftari, nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Dolkulaks 
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(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/527 

(220) 26/04/2019 

(731) N.T.P. "ICN & BM" 

Rr. Emrush Miftari, nr. 12, 10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Laciks 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/528 

(220) 26/04/2019 

(731) N.T.P. "ICN & BM" Rr. Emrush 

Miftari, nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Lactisa  

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/529 

(220) 26/04/2019 

(731) PHARMEX sh.p.k. Rr. Kerem 

Levton, p.n. 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) Bardhe, zi, kalter, vjollce, kuqe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike, vitaminat dhe mineralet  
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(210) KS/M/ 2019/530 

(220) 26/04/2019 

(731) PHARMEX sh.p.k. Rr. Kerem 

Levton, p.n. 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  magnez 400 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike, vitaminat dhe mineralet.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/531 

(220) 26/04/2019 

(731) PHARMEX sh.p.k. Rr. Kerem 

Levton, p.n. 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  magnez 375 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike, vitaminat dhe mineralet.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/532 

(220) 26/04/2019 

(731) PHARMEX sh.p.k. Rr. Kerem 

Levton, p.n. 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) Bardh, Zi, gjelber, kuqe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike, vitaminat dhe mineralet.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/533 

(220) 26/04/2019 

(731) PHARMEX sh.p.k. Rr. Kerem 

Levton, p.n. 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) Bardh, zi, gjelber, verdhe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

(540)   
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5 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike, vitaminat dhe mineralet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/534 

(220) 26/04/2019 

(731) PHARMEX sh.p.k. Rr. Kerem 

Levton, p.n. 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike, vitaminat dhe mineralet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/535 

(220) 26/04/2019 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 

Germany, DE 

 (740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  QUICK BAYT 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate për mbytjen e paraziteve; fungicide, herbicide”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/536 

(220) 26/04/2019 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  SWIFT 

 

 
     

 

(511) 9  “Aplikacion për zhvillimin e softuer-it; softuer kompjuterik i përdorur për 
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zhvillimin e softuerëvë të aplikacioneve të tjera; asnjëra nga të lartëcekurat në lidhje me 

komunikimet financiare apo lehtësimet ndaj transakcioneve financiare.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/537 

(220) 30/04/2019 

(731) Lenovo (Beijing) Limited No. 6 

Chuangye Road Shangdi Information 

Industry Base Haidian District 100085 

Beijing, CN 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  LENOVO TRUSCALE 

 

 
     

 

(511) 42  Qendër e shënimeve të infrastrukturës- si-shërbim në dobi të shërbimeve; dhënia 

me qera e harduerave kompjuterik, programeve kompjuterike dhe periferikëve kompjuterik; 

dhënia me qera e serverëve kompjuterikë, qendrave të të dhënave dhe memorjes së 

serverut; Infrastruktura e IT dhe dizajni i sistemit kompjuterik; Infrastruktura IT, harduera 

kompjuterike dhe shërbime mbështetëse teknike të softuerit kompjuterik; Infrastruktura e 

IT-së, pajisjet kompjuterike dhe monitorimi i softuerëve kompjuterik.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/538 

(220) 30/04/2019 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way  

Cupertino, California 95014 U.S.A. , US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  SAFARI 

 

 
     

 

(511) 9  “Softuer për shfletues (brauzer) të rrjetit të internetit; shfletues të internetit; 

programe kompjuterike për qasjen, shfletimin dhe kërkimin në databaza online; softuer për 

postë elektronike dhe dërgim të porosive.”  

42  “Dizajnim dhe zhvillim i softuerit për shletues interneti; shërbime konsulence lidhur me 

shletuesit e internetit dhe softuerët për shleftues interneti.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/539 

(220) 30/04/2019 

(731) KAM DOO ul. Industriska bb, 1000 

Skopje, MK, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Pjekurina me peta, ëmbëlsira të forta dhe të buta, biskota, napolitanka, nafore, 

torta dhe torta të vogla, kroasane, deserte të ndryshëm ëmbëlsirash dhe artikuj të ngjashëm 

ëmbelsirash, çokollatë, bonboniera dhe prodhime çokollatash, thupra te kypshme, çips, 

krekerë, flipse dhe prodhime të ndryshme të krypura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/540 

(220) 30/04/2019 

(731) KAM DOO ul. Industriska bb, 1000 

Skopje, MK, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Pjekurina me peta, ëmbëlsira të forta dhe të buta, biskota, napolitanka, nafore, 

torta dhe torta të vogla, kroasane, deserte të ndryshëm ëmbëlsirash dhe artikuj të ngjashëm 

ëmbelsirash, çokollatë, bonboniera dhe prodhime çokollatash, thupra te kypshme, çips, 

krekerë, flipse dhe prodhime të ndryshme të krypura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/541 

(220) 30/04/2019 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  D3 SPRAY  

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2019/542 

(220) 30/04/2019 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)  D3 SPRAY KID 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/543 

(220) 30/04/2019 

(731) "EMO" L.L.C. Rruga Adem Jashari 

nr.65, Prizeren, KS 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 

Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit. Syzet kundër-

shkëlqim; syze, syze dielli, dhe lente e kontaktit; syze dielli; shirit mbajtës i syzeve te 

diellit; litar mbajtës i syzeve te diellit; korniza për syze dielli; këllëf i syzeve.  

14  Orëmatës dhe instrumente tjera kronometrime; orë dore; ora muri; mekanizma sahati; 

kronografë për përdorim si mekanizma ore; kronometra; rripa për orë; shirita për orë; 

këllëfë për orë dore, ora muri, dhe orëmatës dhe instrumente kronometrime; pjesë për orë 

dore, orë muri, dhe orëmatës si dhe instrumente kronometrime; stoli të çmuara; aliazhe nga 

metalet e çmuara; kuti nga metalet e çmuara    

18  lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e tjera nga këto materiale që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera;lëkura e kafshëve, gëzofët;valixhet dhe çantat e udhëtimit;ombrellat, çadrat 

e diellit dhe bastunët;kamxhikët, takëmet dhe shalat. Valixhe, çanta, kuleta dhe mbajtës të 
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tjerë si dhe pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshira në këtë 

klasë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/544 

(220) 30/04/2019 

(731) "EMO" L.L.C. Rruga Adem Jashari 

nr.65, Prizeren, KS 

(526) L.L.C. 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 

Prishtine 
 

(540)  EMO L.L.C. 

 

 
     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit. Syzet kundër-

shkëlqim; syze, syze dielli, dhe lente e kontaktit; syze dielli; shirit mbajtës i syzeve te 

diellit; litar mbajtës i syzeve te diellit; korniza për syze dielli; këllëf i syzeve.  

14  Orëmatës dhe instrumente tjera kronometrime; orë dore; ora muri; mekanizma sahati; 

kronografë për përdorim si mekanizma ore; kronometra; rripa për orë; shirita për orë; 

këllëfë për orë dore, ora muri, dhe orëmatës dhe instrumente kronometrime; pjesë për orë 

dore, orë muri, dhe orëmatës si dhe instrumente kronometrime; stoli të çmuara; aliazhe nga 

metalet e çmuara; kuti nga metalet e çmuara    

18  lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e tjera nga këto materiale që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e udhëtimit; ombrellat, 

çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat. Valixhe, çanta, kuleta dhe 

mbajtës të tjerë si dhe pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshira 

në këtë klasë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/545 

(220) 30/04/2019 

(731) TELEKOM SLOVENIJE, d.d. 

Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1., 

10000 Prishtinë 
 

(540)  VALÚ 

 

 
     

 

(511) 9  Alarme; aparatura dhe pajisje për shpëtimin e jetës; aparatura marrëse audio-video; 

aparatura për kthim përgjigje të regjistruar; bateri eleketrike; llamba fleshi (fotografi); 

sirena; disqe kompakte (kujtesë vetëm e lexueshme); lexuesa bar kodi; lexuesa (pajisje për 



Buletini Zyrtar Nr. 82 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

60 

 

përpunim të dhënash); skedarë të shkarkueshëm me figura; aparate për regjistrim zëri;  çipe 

për studim ADN-je; shtylla për antenat pa tel; DVD-të; publikime elektronike, të 

shkarkueshëm; borde elektronike shënimesh; aparatura përkthimi elektronike që mbahen në 

xhep; kuti kryesisht të bëra për aparatura dhe instrumenta fotografikë; skedarë të 

shkarkueshëm me muzikë; karta magnetike të koduara; disqe kompakte (audio-video); 

byzylykë identifikimi magnetikë të koduar; mbartës magnetik të dhënash; materiale për  

rrjete elektrike (tela, kabllo); pajisje matëse, elektrike; mikrofonë; mikroproҫesorë; mi 

(pajisje periferike kompjuterike); modemë; monitorë (pajisje kompjuterike); monitorë 

(programe kompjuterikë); aparatura monitorimi, elektrike; tubo (elektrik); aparatura 

ndërkomunikimi; aparatura për transmetim zëri; aparatura për riprodhim zëri; aparatura për 

regjistrim zëri; kompjutera personal të mbartshëm; transmetuesa telefoni; transmetuesa 

(telekomunikacion); transmetuesa të sinjaleve elektrikë; ora inteligjente; matësa hapash; 

alarme zjarri; pajisje dixhitale me disqe kompakte për regjistrim dhe dëgjim zëri; pajisje 

elektronike të mbartëshme që luajnë skedarë dixhital të zërit dhe figurës; laptop-ë; 

radiotelefona; pajisje terminale (elektricitet); kuti për lidhje elektrike (elektricitet); 

kompjutera; pajisje periferike të përshtatura për përdorim me kompjutera; tastiera për 

kompjutera; pajisje kujtese për kompjuter; programe kompjuterikë (softuerë të 

shkarkueshëm); programe kompjuterikë, të regjistruar; softuerë kompjuterikë (programe), 

të regjistruar; kufje që vihen në kokë; karta inteligjente (karta me qark të integruar); 

marrësa telefoni; tela telefoni; aparate telefoni; telegrafë (aparatura); tela telegrafi; 

telemetra; teleprintera; termometra, jo për qëllime mjeksore; marrësa televizivë; drajvera 

me portë USB-je; aparatura të frekuencës së lartë; ndërfaqe për kompjutera.  

16  Tamponë boje (artikuj për shkrim); shirita me bojë për printera kompjuteri; formularë, 

të printuar; fotografi, të printuara; katalogë; libra; libërtha; kalendarë; letër; postera; 

pllakarda prej letre apo kartoni; pulla postare; broshura informacioni; kartapostale; revista; 

revista (periodike); materiale të shtypur; libra arsimorë; kartolina; bileta; qese (zarfe, qese) 

prej letre ose plastike; flamuj prej letre; blloqe për shkrim ose vizatim.  

35  Përpunim administrativ të urdhërave të blerjes; shërbime sekretarie; rregullim vitrinash; 

faturime; kërkim të dhënash në skedarë kompjuterikë për të tjerët; përpilim të informacioni 

në bazat e të dhënave kompjuterike; përditësim të materialit publicitar; dhënie me qira të 

automatëve me monedhë; dhënie me qira të makinerive dhe pajisjeve të zyrës; reklama të 

jashtme; sondazhe; reklamë nëpërmjet postës direkte; botim të teksteve publicitare; 

përpunim teksti; dhënie me qira të hapsirës publicitare; dhënie me qira të kohës publicitare 

në mediat e komunikimit; dhënie me qira të materialeve publicitarë; publicitet në linjë në 

një rrjet kompjuterik; organizim ekspozitash për qëllime komerciale dhe publiciteti; 

organizim të panaireve tregtarë për qëllime komerciale dhe publiciteti; shkrim të teksteve 

publicitare; vendosje posterash apo fletushkash reklame në vende të ndryshme; asistencë 

menaxhimi komercial apo industrial; asistancë në menaxhim të aktiviteteve të biznesit; 

administrim komercial të licencimit të mallrave dhe shërbimeve për të tjerët; promovim 

shitjesh për të tjerët; prezantim të mallrave në median e komunikimit, për qëllime të shitjes 

me pakicë; demonstrim mallrash; përgatitje kolonash publiciteti; prodhim të filmave 

publicitarë; llogarimbajtje; shërbime të furnizimit të klientëve me kopje të përmbajtjeve të 

mediave në interes të tyre; shpërndarje të materialeve publicitarë; publicitet; publicitet 

nëpërmjet porosive me postë; shërbime publiciteti; publicitet në radio; publicitet në 

televizion; riprodhim dokumentash; hartim deklaratash të llogarive; përpilim statistikash; 

sistemim informacioni në baza të dhënash kompjuterike; sekretari telefonike për pajtimtarë 
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jo të disponueshëm; shërbime të marrëdhënieve me publikun; shërbime të krahasimit të 

ҫmimeve; shërbime telemarketingu; shërbime faqosje për qëllime reklame; marrje nga 

jashtë shërbimesh (asistencë biznesi); shërbime marketingu; studime tregu; kërkime tregu; 

menaxhim skedarësh të kompjuterizuar; rregullim abonimesh në shërbime 

telekomunikacioni për të tjerët.  

36  Veprime  bankare nëpërmjet kompjuterit pa paraqitje në bankë; shërbime bankare; 

transferim elektronik fondesh; grumbullime fondesh për bamirësi; analiza financiare; 

investim kapitalesh; këmbim parash dhe çeqesh ndërmjet klientëve të bankave të ndryshme, 

financë; ҫështje financiare; informacion financiar; sponsorizime financiare; konsulencë 

financiare; menaxhim financiar; shërbime të bankës së kursimit; shërbime të kartës së 

debitit; përpunim pagesash të kartës së kreditit; emetim kartash krediti; emetim të ҫeqeve të 

udhëtarëve; emetim të tollonave me vlerë; ndërmjetësim për kreditim; qiradhënie me kredi; 

shërbime këmbimi dhe tregtimi parash; qiradhënie me kredi; hua në këste dhe intervale të 

njëjta kohe për pagesë; shërbime tregtimi të letrave me vlerë; kredi (financë); kujdestari 

financiare; ofrim zbritjesh në institucionet e pjesëmarrjes të të tjerëve përmes përdorimit të 

kartës së anëtarësisë; informacion për sigurime; konsulencë për sigurim; shërbime sigurimi; 

ndërmjetësim në sigurim; vlerësim risku për sigurim për aksident; sigurim shëndetësor; 

sigurim jete.  

38  Transmetim radio-televiziv pa tel; dhënie me qira të kohës së aksesit në rrjete 

kompjuterike botërorë; transmetim të postës elektronike; transmetim faksi; informacion 

rreth telecomunikacionit; dhënie me qira të aparaturave që dërgojnë mesazhe; transmetime 

të televizionit kabllor; forume (hapsira për biseda) për lidhje në rrjete sociale; shërbime 

komunkimi me telefon mobil; komunikime nëpërmjet terminaleve kompjuterikë; 

komunkime me rrjete të fibrave optikë (fibër); transmetim radio; transmetim televiziv; 

dhënie me qira të kohës së aksesit në rrjete kompjuterikë botërorë; dhënie me qira 

modemësh; dhënie me qira të aparaturave të faksit; dhënie me qira telefonash; dhënie me 

qira të pajisjeve të telekomunikacioneve; sigurim aksesi në baza të dhënash; sigurim aksesi 

përdoruesi në rrjete kompjuterikë botërorë; sigurim hapsirash për bisedë; ofrim kanalesh 

telekomunikacioni për shërbime të bërjes pazar nëpërmjet televizorit; sigurim lidhjesh 

telekomunikacionesh në një rrjet kombjuterik botëror; shërbime pejxhingu (radio, telefon 

ose mjete të tjera komunikimi); dërgim mesazhesh; dërgim telegramësh; transmetim 

telegramësh; transmetim të skedarëve dixhitalë; transmemtim kartolinash në linjë; 

transmetim të ndihmuar nga kompjuteri të mesazheve dhe figurave; transmetim satelitor; 

shërbime të bordeve të buletinit elektronik (shërbime telekomunikacionesh); shërbime të 

postës zanore; shërbime të telefonisë dhe telefonisë së lëvizëshme; shërbime telegrafike; 

komunikime nëpërmjet telegramesh; ofrim kanalesh telekomunikacioni për shërbime të 

bërjes pazar nëpërmjet televizorit; shërbime të rrugëzimit dhe lidhjes të 

telekomunikacioneve; shërbime të telekonferencave; shërbime teleksi; shërbime të 

agjencisë së lajmeve; agjenci lajmesh.  

39   Shërbime të transportit të makinave me motor; shërbime taksi; shpërndarje energjie 

elektrike; shpërndarje energjie; dhënie me qira makinash; dhënie me qira automjetesh; 

shpërndarje mallrash; shpërndarje mesazhesh; informacion transporti; dhënie me qira 

makinash; dhënie me qira automjetesh; shpërndarje pakosh; amballazhim mallrash; parkim 

automjetesh; organizim turesh; informacion trafiku; ruajtje fizike të të dhënave ose 

dokumenteve të ruajtura në mënyrë elektronike; ruajtje mallrash; magazinim; shoqërim 

udhëtarësh; shërbime të shoferit.  
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41   Prodhim filmi, të ndryshëm nga filmat për publicitet; informacion për arsimim; 

informacion për argëtim; dhënie me qira librash; dhënie me qira videokasetash; dhënie me 

qira të regjistrimeve të zërit; shërbime të biblotekës së lëvizëshme; shërbime lojrash të 

ofruara në linjë nga një rrjet kompjuterik; ofrim publikimesh elektronike në linjë, jo të 

shkarkueshëm; publikim tekstesh, ndryshe nga tekstet publicitare; publikim të librave dhe 

gazetave elektronike në linjë; publikim librash; dhënie me qira të pajisjeve radio; organizim 

dhe drejtim seminaresh; organizim ekspozitash për qëllime kulturore ose edukative; editime 

tekstesh (me përjashtim të teksteve publicitare); planifikim mbrëmjesh (argëtim); ofrim 

filmash me titra; mësimdhënie; prodhim muzike; prodhim programesh televizivë dhe radio; 

shërbime faqosje, të ndryshëm nga ato për qëllime publicitare; argëtim me televizion; 

stërvitje (ushtrim); argëtim; shërbime argëtuesi; shërbime të klubit të shëndetit (ushtrim 

fitnes dhe për shëndet).  

42  Dizenjim industrial; dhënie me qira kompjuterash; shumëfishim të programeve 

kompjuterikë; dizenjim amballazhimi; dizenjim softuerësh kompjuterikë; lizing softuerësh 

kompjuterikë; dhënie me qira të server të web; shndërrim të dhënash të programeve dhe të 

dhënave kompjuterike (jo shndërrim fizik); rigjetje të të dhënave kompjuterike; përditësim 

softuerësh kompjuterikë; dizenjim sistemi kompjuterik; dizenjim softueri kompjuterik; 

përditësim softueri kompjuterik; analizim sistemi kompjuterik; programim kompjuterik; 

monitorim sistemesh kompjuterikë nëpërmjet aksesit në distancë; hostim të faqeve web; 

shërbime të mbrotjes nga viruset kompjuterikë; konsulencë në dizenjim dhe zhvillim të 

pajisjeve kompjuterike; konsulencë për softuerë kompjuterikë; konsultim në fushën e 

sigurisë kompjuterike; konsulencë në fushën e kursimit të energjisë; instalime softuerësh 

kompjuterikë; mirëmbajtje të softuerëve kompjuterikë.  

45  Shërbime të kujdesjes për pronësinë intelektuale; konsulencë në pronësinë intelektuale; 

licencim të pronësisë intelektuale; licencim të softuerëve kompjuterikë (shërbime ligjore); 

regjistrim të emrave të domeineve (shërbime ligjore); shërbime këshillimi në fushën e 

pronësisë industriale; konsulencë për ruajtjen fizike; menaxhim të së drejtës së autorit.   
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(511) 9  Alarme; aparatura dhe pajisje për shpëtimin e jetës; aparatura marrëse audio-video; 

aparatura për kthim përgjigje të regjistruar; bateri eleketrike; llamba fleshi (fotografi); 

sirena; disqe kompakte (kujtesë vetëm e lexueshme); lexuesa bar kodi; lexuesa (pajisje për 

përpunim të dhënash); skedarë të shkarkueshëm me figura; aparate për regjistrim zëri;  çipe 

për studim ADN-je; shtylla për antenat pa tel; DVD-të; publikime elektronike, të 

shkarkueshëm; borde elektronike shënimesh; aparatura përkthimi elektronike që mbahen në 

xhep; kuti kryesisht të bëra për aparatura dhe instrumenta fotografikë; skedarë të 
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shkarkueshëm me muzikë; karta magnetike të koduara; disqe kompakte (audio-video); 

byzylykë identifikimi magnetikë të koduar; mbartës magnetik të dhënash; materiale për  

rrjete elektrike (tela, kabllo); pajisje matëse, elektrike; mikrofonë; mikroproҫesorë; mi 

(pajisje periferike kompjuterike); modemë; monitorë (pajisje kompjuterike); monitorë 

(programe kompjuterikë); aparatura monitorimi, elektrike; tubo (elektrik); aparatura 

ndërkomunikimi; aparatura për transmetim zëri; aparatura për riprodhim zëri; aparatura për 

regjistrim zëri; kompjutera personal të mbartshëm; transmetuesa telefoni; transmetuesa 

(telekomunikacion); transmetuesa të sinjaleve elektrikë; ora inteligjente; matësa hapash; 

alarme zjarri; pajisje dixhitale me disqe kompakte për regjistrim dhe dëgjim zëri; pajisje 

elektronike të mbartëshme që luajnë skedarë dixhital të zërit dhe figurës; laptop-ë; 

radiotelefona; pajisje terminale (elektricitet); kuti për lidhje elektrike (elektricitet); 

kompjutera; pajisje periferike të përshtatura për përdorim me kompjutera; tastiera për 

kompjutera; pajisje kujtese për kompjuter; programe kompjuterikë (softuerë të 

shkarkueshëm); programe kompjuterikë, të regjistruar; softuerë kompjuterikë (programe), 

të regjistruar; kufje që vihen në kokë; karta inteligjente (karta me qark të integruar); 

marrësa telefoni; tela telefoni; aparate telefoni; telegrafë (aparatura); tela telegrafi; 

telemetra; teleprintera; termometra, jo për qëllime mjeksore; marrësa televizivë; drajvera 

me portë USB-je; aparatura të frekuencës së lartë; ndërfaqe për kompjutera.  

16   Tamponë boje (artikuj për shkrim); shirita me bojë për printera kompjuteri; formularë, 

të printuar; fotografi, të printuara; katalogë; libra; libërtha; kalendarë; letër; postera; 

pllakarda prej letre apo kartoni; pulla postare; broshura informacioni; kartapostale; revista; 

revista (periodike); materiale të shtypur; libra arsimorë; kartolina; bileta; qese (zarfe, qese) 

prej letre ose plastike; flamuj prej letre; blloqe për shkrim ose vizatim.  

35   Përpunim administrativ të urdhërave të blerjes; shërbime sekretarie; rregullim 

vitrinash; faturime; kërkim të dhënash në skedarë kompjuterikë për të tjerët; përpilim të 

informacioni në bazat e të dhënave kompjuterike; përditësim të materialit publicitar; dhënie 

me qira të automatëve me monedhë; dhënie me qira të makinerive dhe pajisjeve të zyrës; 

reklama të jashtme; sondazhe; reklamë nëpërmjet postës direkte; botim të teksteve 

publicitare; përpunim teksti; dhënie me qira të hapsirës publicitare; dhënie me qira të kohës 

publicitare në mediat e komunikimit; dhënie me qira të materialeve publicitarë; publicitet 

në linjë në një rrjet kompjuterik; organizim ekspozitash për qëllime komerciale dhe 

publiciteti; organizim të panaireve tregtarë për qëllime komerciale dhe publiciteti; shkrim të 

teksteve publicitare; vendosje posterash apo fletushkash reklame në vende të ndryshme; 

asistencë menaxhimi komercial apo industrial; asistancë në menaxhim të aktiviteteve të 

biznesit; administrim komercial të licencimit të mallrave dhe shërbimeve për të tjerët; 

promovim shitjesh për të tjerët; prezantim të mallrave në median e komunikimit, për 

qëllime të shitjes me pakicë; demonstrim mallrash; përgatitje kolonash publiciteti; prodhim 

të filmave publicitarë; llogarimbajtje; shërbime të furnizimit të klientëve me kopje të 

përmbajtjeve të mediave në interes të tyre; shpërndarje të materialeve publicitarë; 

publicitet; publicitet nëpërmjet porosive me postë; shërbime publiciteti; publicitet në radio; 

publicitet në televizion; riprodhim dokumentash; hartim deklaratash të llogarive; përpilim 

statistikash; sistemim informacioni në baza të dhënash kompjuterike; sekretari telefonike 

për pajtimtarë jo të disponueshëm; shërbime të marrëdhënieve me publikun; shërbime të 

krahasimit të ҫmimeve; shërbime telemarketingu; shërbime faqosje për qëllime reklame; 

marrje nga jashtë shërbimesh (asistencë biznesi); shërbime marketingu; studime tregu; 

kërkime tregu; menaxhim skedarësh të kompjuterizuar; rregullim abonimesh në shërbime 
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telekomunikacioni për të tjerët.  

36  Veprime  bankare nëpërmjet kompjuterit pa paraqitje në bankë; shërbime bankare; 

transferim elektronik fondesh; grumbullime fondesh për bamirësi; analiza financiare; 

investim kapitalesh; këmbim parash dhe çeqesh ndërmjet klientëve të bankave të ndryshme, 

financë; ҫështje financiare; informacion financiar; sponsorizime financiare; konsulencë 

financiare; menaxhim financiar; shërbime të bankës së kursimit; shërbime të kartës së 

debitit; përpunim pagesash të kartës së kreditit; emetim kartash krediti; emetim të ҫeqeve të 

udhëtarëve; emetim të tollonave me vlerë; ndërmjetësim për kreditim; qiradhënie me kredi; 

shërbime këmbimi dhe tregtimi parash; qiradhënie me kredi; hua në këste dhe intervale të 

njëjta kohe për pagesë; shërbime tregtimi të letrave me vlerë; kredi (financë); kujdestari 

financiare; ofrim zbritjesh në institucionet e pjesëmarrjes të të tjerëve përmes përdorimit të 

kartës së anëtarësisë; informacion për sigurime; konsulencë për sigurim; shërbime sigurimi; 

ndërmjetësim në sigurim; vlerësim risku për sigurim për aksident; sigurim shëndetësor; 

sigurim jete.  

38  Transmetim radio-televiziv pa tel; dhënie me qira të kohës së aksesit në rrjete 

kompjuterike botërorë; transmetim të postës elektronike; transmetim faksi; informacion 

rreth telecomunikacionit; dhënie me qira të aparaturave që dërgojnë mesazhe; transmetime 

të televizionit kabllor; forume (hapsira për biseda) për lidhje në rrjete sociale; shërbime 

komunkimi me telefon mobil; komunikime nëpërmjet terminaleve kompjuterikë; 

komunkime me rrjete të fibrave optikë (fibër); transmetim radio; transmetim televiziv; 

dhënie me qira të kohës së aksesit në rrjete kompjuterikë botërorë; dhënie me qira 

modemësh; dhënie me qira të aparaturave të faksit; dhënie me qira telefonash; dhënie me 

qira të pajisjeve të telekomunikacioneve; sigurim aksesi në baza të dhënash; sigurim aksesi 

përdoruesi në rrjete kompjuterikë botërorë; sigurim hapsirash për bisedë; ofrim kanalesh 

telekomunikacioni për shërbime të bërjes pazar nëpërmjet televizorit; sigurim lidhjesh 

telekomunikacionesh në një rrjet kombjuterik botëror; shërbime pejxhingu (radio, telefon 

ose mjete të tjera komunikimi); dërgim mesazhesh; dërgim telegramësh; transmetim 

telegramësh; transmetim të skedarëve dixhitalë; transmemtim kartolinash në linjë; 

transmetim të ndihmuar nga kompjuteri të mesazheve dhe figurave; transmetim satelitor; 

shërbime të bordeve të buletinit elektronik (shërbime telekomunikacionesh); shërbime të 

postës zanore; shërbime të telefonisë dhe telefonisë së lëvizëshme; shërbime telegrafike; 

komunikime nëpërmjet telegramesh; ofrim kanalesh telekomunikacioni për shërbime të 

bërjes pazar nëpërmjet televizorit; shërbime të rrugëzimit dhe lidhjes të 

telekomunikacioneve; shërbime të telekonferencave; shërbime teleksi; shërbime të 

agjencisë së lajmeve; agjenci lajmesh.  

39  Shërbime të transportit të makinave me motor;shërbime taksi;shpërndarje energjie 

elektrike;shpërndarje energjie;dhënie me qira makinash;dhënie me qira 

automjetesh;shpërndarje mallrash;shpërndarje mesazhesh;informacion transporti;dhënie me 

qira makinash;dhënie me qira automjetesh;shpërndarje pakosh;amballazhim 

mallrash;parkim automjetesh;organizim turesh;informacion trafiku;ruajtje fizike të të 

dhënave ose dokumenteve të ruajtura në mënyrë elektronike;ruajtje 

mallrash;magazinim;shoqërim udhëtarësh;shërbime të shoferit.  

41  Prodhim filmi, të ndryshëm nga filmat për publicitet; informacion për arsimim; 

informacion për argëtim; dhënie me qira librash; dhënie me qira videokasetash; dhënie me 

qira të regjistrimeve të zërit; shërbime të biblotekës së lëvizëshme; shërbime lojrash të 

ofruara në linjë nga një rrjet kompjuterik; ofrim publikimesh elektronike në linjë, jo të 
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shkarkueshëm; publikim tekstesh, ndryshe nga tekstet publicitare; publikim të librave dhe 

gazetave elektronike në linjë; publikim librash; dhënie me qira të pajisjeve radio; organizim 

dhe drejtim seminaresh; organizim ekspozitash për qëllime kulturore ose edukative; editime 

tekstesh (me përjashtim të teksteve publicitare); planifikim mbrëmjesh (argëtim); ofrim 

filmash me titra; mësimdhënie; prodhim muzike; prodhim programesh televizivë dhe radio; 

shërbime faqosje, të ndryshëm nga ato për qëllime publicitare; argëtim me televizion; 

stërvitje (ushtrim); argëtim; shërbime argëtuesi; shërbime të klubit të shëndetit (ushtrim 

fitnes dhe për shëndet).  

42   Dizenjim industrial; dhënie me qira kompjuterash; shumëfishim të programeve 

kompjuterikë; dizenjim amballazhimi; dizenjim softuerësh kompjuterikë; lizing softuerësh 

kompjuterikë; dhënie me qira të server të web; shndërrim të dhënash të programeve dhe të 

dhënave kompjuterike (jo shndërrim fizik); rigjetje të të dhënave kompjuterike; përditësim 

softuerësh kompjuterikë; dizenjim sistemi kompjuterik; dizenjim softueri kompjuterik; 

përditësim softueri kompjuterik; analizim sistemi kompjuterik; programim kompjuterik; 

monitorim sistemesh kompjuterikë nëpërmjet aksesit në distancë; hostim të faqeve web; 

shërbime të mbrotjes nga viruset kompjuterikë; konsulencë në dizenjim dhe zhvillim të 

pajisjeve kompjuterike; konsulencë për softuerë kompjuterikë; konsultim në fushën e 

sigurisë kompjuterike; konsulencë në fushën e kursimit të energjisë; instalime softuerësh 

kompjuterikë; mirëmbajtje të softuerëve kompjuterikë.  

45  Shërbime të kujdesjes për pronësinë intelektuale; konsulencë në pronësinë intelektuale; 

licencim të pronësisë intelektuale; licencim të softuerëve kompjuterikë (shërbime ligjore); 

regjistrim të emrave të domeineve (shërbime ligjore); shërbime këshillimi në fushën e 

pronësisë industriale; konsulencë për ruajtjen fizike; menaxhim të së drejtës së autorit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/547 

(220) 02/05/2019 

(731) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 

10,000 Prishtinë, KS 

(591) C:25 M:100 K:25 C:0 M:100 Y:100 

K:0 E Kuqe e mbyllur; C:0 M:100 Y:100 

K:0 E Kuqe e hapur;  C:0 M:70 Y:98 K:0 

Portokalli e hapur; C:0 M:88 Y:97 K:0 

Portokalli e mbyllur. 

(740)  Ekrem Ilazi Koordinator Ligjor 

rr. Ismet Asllani, Torinë, Lipjan. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.  

16  Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera;material i printuar;material për libërlidhje;fotografi;letër;ngjitës për letër apo qëllime 

shtëpiake;materiale artistësh;brusha për pikturim;makina shkrimi dhe pajisje të zyrës 

(përveç mobileve);materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave);materiale 
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plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera);kallëp printimi;bllok printimi;programe 

kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/548 

(220) 02/05/2019 

(731) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 

10,000 Prishtinë, KS 

(591) C:0 M:100 Y:100 K:0 E Kuqe 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; 

kripë; mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz; Cakes.  

32  Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).  

33  Pije alkoolike (përveç birrave).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/549 

(220) 02/05/2019 

(300) 1384907  12/11/2018  NL 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD. 129, SAMSUNG-RO, EONGTONG-

GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KR 

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

Dardania SU5/1 nr.85, 10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  Samsung Pet Care Edition  

 

 
     

 

(511) 7  Thithese (pastruese) me ajër robotike; Makina enëlarëse për qëllime shtëpiake; 

makina larëse për qëllime shtëpiake; thithëset elektrike; thasë për thithëse elektrike; 

Kondenzues për hapsira te jashtme, ne veçanti, kondenzuesit ajrit të jashtëm për 

kondicionerët e ajrit  
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(210) KS/M/ 2019/550 

(220) 02/05/2019 

(731) Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien 

GmbH Sektkellereistraße 5 06632 Freyburg 

, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  Rotkäppchen 

 

 
     

 

(511) 32  “Birra; pije të de-alkoholizuara; pije jo-alkoholike; ujë mineral dhe i gazuar; pije 

frutash dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera jo-alkoholike për pregaditjen e 

pijeve.”  

33  “Pije alkoholike, përpos birrave; preparate alkoholike për përgaditjen e pijeve.”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/551 

(220) 02/05/2019 

(731) ANGELINI HOLDING S.p.A. 

Viale Amelia, 70 – 00181 ROMA, IT 

(591) E kaltër e errët, e hirtë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  “Prezervativë për përdorim në industrinë farmaceutike; antioksidantë për përdorim 

në prodhimin e farmaceutikëve; vitamina për përdorim në prodhimin e farmaceutikëve; 

antioksidantë për përdorim në prodhimin e kozmetikës; vitamina për përdorim në 

prodhimin e kozmetikës; kimikale industriale; substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; 

baktericide enologjike [preparate kimike për përdorim në prodhimin e verës]; kimikale për 

parandalimin e njollave për përdorim në tekstil; preparate kimike për qëllime shkencore, 

përpos për përdorim mjekësor apo veterinar.”  

3  “Produkte kozmetike; takëme të produkteve kozmetike; regjës për qëllime kozmetike; 

produkte kozmetike për kafshë; produkte kozmetike për fëmijë; preparate kozmetike për 

qerpikë; produkte kozmetike për vetulla; preparate zbardhuese [çngjyrues] për qëllime 

kozmetike; yndyra për qëllime kozmetike; losione për qëllime kozmetike; lapsa kozmetik; 

vajra për qëllime kozmetike; mbushje pambuku për qëllime kozmetike; pomada për qëllime 

kozmetike; preparate për rrezitje [produkte kozmetike]; preparate kozmetike për banjë; 

shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; qirinjë masazhimi për qëllime kozmetike; 

ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; preparate kolagjeni për qëllime kozmetike; 

peroksid hidrogjeni për qëllime kozmetike; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës; 

ngjitës për qëllime kozmetike; preparate me aloe vera për qëllime kozmetike; fasha me xhel 
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të syve për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për qëllime dobësimi; pastrues për 

qëllime të higjienës personale intime, jo-mjekësore; gargarë, jo për qëllime mjekësore; xhel 

masazhi, përpos për qëllime mjekësore; preparate për banjo, jo për qëllime mjekësore; kripa 

banjosh, jo për qëllime mjekësore; deterxhent, përpos për përdorim në operimet e prodhimit 

dhe për qëllime mjekësore; pastrues për sy, jo për qëlime mjekësore; shampona për kafshë 

shtëpiake [preparate jo-mjekësore të kujdesit]; shampona për kafshë [preparate jo-

mjekësore të kujdesit]; kimikale për gjallërimin e ngjyrave për qëllime shtëpiake 

[lavenderi]; parfuma; ujë tualeti; sapun deodoranti; deodorante për qënie njerëzore apo për 

kafshë; pastrues vaginal për qëllime të sanitarisë personale apo deodoranti; preparate dushi 

për qëllime të sanitarisë personale apo deodoranti [artikuj tualeti]; preparare pastrimi; 

preparate kimike të pastrimit për qëllime shtëpiake; peceta fshirëse për foshnje dhe të 

mbushura me preparate pastruese.”  

5  “Produkte farmaceutike; kashete për qëllime farmacuetike; preparate që ndihmojnë në 

tretje për qëllime farmaceutike; miell për qëllime farmaceutike; fermente për qëllime 

farmaceutike; tharmë buke për qëllime farmaceutike; losione për qëllime farmaceutike; 

pilula për qëllime farmaceutike; preparate kimiko-farmaceutike; propolis për qëllime 

farmaceutike; sirupe për qëllime farmaceutike; krema për qëllime farmaceutike; fermente 

qumështi për qëllime farmaceutike; preparate kimike për qëllime farmaceutike; preparate 

farmaceutike për kujdes të lëkurës; shtesa ushqimore me efekt kozmetike; tableta dobësimi; 

preparate mjekësore për qëllime dobësimi; preparate veterinare; medikamente për qëllime 

veterinare; tonik [medikamente]; fashime, mjekësore; regjës për qëllime mjekësore; balsam 

për qëllime mjekësore; fasha për lidhje fashimi; kapsula për medikamente; bonbone 

mjekësore; ndihmës për qëllime mjekësore; pambuk për qëllime mjekësore; ilaçe për 

qëllime mjekësore; garzë për qëllime mjekësore; medikamente për qëllime njerëzore; 

medikamente për qëllime dentare; hormone për qëllime mjekësore; oksigjen për qëllime 

mjekësore; vata për qëllime mjekësore; pomada për qëllime mjekësore; fashime kirurgjike; 

çajra bimore për qëllime mjekësore; sheqer për qëllime mjekësore; shtesa ushqimore; 

ushqim dietal të përshtatur për qëllime mjekësore; ushqim i ngrirë dhe tharë për qëllime 

mjekësore; ushqim i homogjenizuar i përshtatur për qëllime mjekësore; shkopinjë pambuku 

për qëllime mjekësore; pije dietale të përshtatura për qëllime mjekësore; deterxhent për 

qëllime mjekësore; preparate balsamike për qëllime mjekësore; pastrues vaginal për qëllime 

mjekësore; bandazh syri për qëllime mjekësore; peroksid hidrogjeni për qëllime mjekësore; 

preparate kimike për qëllime mjekësore; preparate fitoterapeutike për qëllime mjekësore; 

preparate biologjike për qëllime mjekësore; shiringa të parambushur për qëllime mjekësore; 

substanca dietale të përshtatura për qëllime mjekësore; preparate nutraceutike për qëllime 

terapeutike apo mjekësore; preparate banjosh për qëllime mjekësore; preparate dushi për 

qëllime mjekësore; gargarë për qëllime mjekësore; peshqirë sanitarë; vatë për 

mospërmbajtje; brekë-pelenash për foshnje; pelena për mospërmbajtje; pelena për foshnje.”  

10  “Aparate dentare, elektrike; aparate dhe instrumente kirurgjike; aparate dhe instrumente 

dentare; aparate dhe instrumente mjekësore; aparate dhe instrumente veterinare; pajisje 

ortodontike.”  

33  “Raki; pije alkoholike [pije]; birrë e hidhur; aperitiv; pije alkoholike, përpos birrës; pije 

alkoholike që përmbajnë fruta; kokteje; tretës [liker dhe pije alkoholike]; likere; verë.”  

35  “Shërbime të shitjes me pakicë për preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe 

për furnizime mjekësore; shërbime të shitjes me shumicë për preparate farmaceutike, 

veterinare dhe sanitare dhe për furnizime mjekësore.”  
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43  “Dhënie me qira të strehimit të përkohshëm; rezervime hoteli; shërbime restorani; 

dhënie me qira të sallave të takimeve; shërbime hoteli; shërbime pritjesh për strehim të 

përkohshëm [menaxhime të ardhjeve dhe vajtjeve]; shërbime të zyrave të strehimit [hotele, 

pansione]; shërbime të shtëpive të pensionimit; shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; 

shërbime të kafeneve; shërbime të kampingut pushimor [dhoma me qira]; shërbime të 

kantinës; shërbime të shtëpive me konvikt; shërbime të restoraneve vetë-shërbyese.”  

44  “Ekzaminime mjekësore; asistencë mjekësore; këshillim mjekësor për individë me 

aftësi të kufizuara; dhënie me qira të pajisjeve mjekësore; shërbime të klinikave mjekësore; 

shërbime të analizave mjekësore për qëllime diagnostifikimi dhe trajtimi që ofrohen nga 

laboratorët mjekësore.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/552 

(220) 02/05/2019 

(731) Naxhit Deliqi “Digital chef” 

Rr. Shaban Polluzha, nr. 18, Prishtinë, KS 

(740)  Valon Mehmeti 

Avokat Sheshi “Isa Boletini”- Mitrovicë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 42  Klasa 42 përfshin kryesisht sherbimet e ofruara nga personat individualisht ose 

kolektivisht, në lidhje me aspektet teorike dhe praktike të fushave komplekse të 

aktiviteteve; këto shërbime ofrohen nga antarët e profesioneve si kimistë, fizikant, 

inxhinier, programues kompjuteri etj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/553 

(220) 03/05/2019 

(300) 88/197,366  16/11/2018  US 

(731) Bank of America Corporation (A 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware) 100 North 

Tryon Street Charlotte, North Carolina 

28255, US 

(591) Zezë, bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)   
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(511) 9  Makina automatike të monedhave; kartela të aksesit plastike të koduar magnetik 

për përdorim në industritë bankare, financiare, investuese dhe të sigurimeve; programe 

kompjuterike për përdorim në industrinë bankare, financiare, investuese dhe të sigurimit, 

konkretisht, softuer për qasje dhe kryerjen e shërbimeve elektronike bankare nëpërmjet 

rrjeteve kompjuterike globale dhe rrjeteve të telekomunikacionit; programe për procesimin 

automatik të hyrjeve në shtëpi; software që u mundëson klientëve të bankave të 

transmetojnë urdhërpagesat dhe arkëtimet direkt dhe automatikisht të pranojnë 

informacionin e barazimit të llogarisë nga banka; programe për përdorim në lidhje me 

transfertat e fondeve elektronike; programe për qasje në të dhëna nga një ose më shumë 

mainframe (komputer te medhenjë) dhe sisteme të tjera kompjuterike në paraqitjen e të 

dhënave në një format të njëtrajtshëm për llojet e tjera të aplikacioneve kompjuterike; 

programe për edukimin e personelit të kredidhënjes hipotekare në lidhje me praktikat e 

drejta kreditore; programe për përdorim në komunikimin e të dhënave ndërmjet 

kompjuterëve dhe kompjuterëve të tjerë ose kompjuterëve periferik; software për përdorim 

në lidhje me shërbimet financiare të këmbimit valuator.  

36  Shërbimet bankare dhe financiare; shërbime financiare, domethënë, sigurimi i analizave 

financiare, konsultimi, planifikimi dhe menaxhimi, huadhënjet tregtare dhe të konsumit dhe 

shërbimet e leasing-ut, kredidhënjes hipotekore dhe financimin e kredive;  

shërbimet e kartelës së kreditit; shërbimet e kartelave të debitit; pagesa elektronike, 

përkatësisht përpunimi elektronik dhe transmetimi i të dhënave të pagesave të faturave; 

informacion financiar i natyrës së shkallës së këmbimit; shërbimet e sigurisë, konkretisht, 

garantimin e huasë; menaxhimin e keshit (parave në dorë); hipotekimi bankar; shërbimet e 

depozitave të sigurisë; shërbimet e llogarisë së kursimeve; sigurimi i bursave arsimore dhe 

kolegjeve; shërbimet e makinave të automatizuara të parave (ATM); shërbimet e 

investimeve, përkatësisht ofrimin e analizave të investimeve, konsultimit, planifikimit, 

menaxhimit, këshillimit, brokerimit, bankimit dhe shërbimeve kërkimore në lidhje me 

stoqet, fondet e përbashkëta, letrat me vlerë, obligacionet, mallrat, pasuritë e paluajtshme 

dhe instrumentet e tjera të investimit; shërbimet e sigurimit, përkatësisht sigurimin e 

shërbimeve të brokerimit të sigurimeve dhe pensioneve, agjencitë e sigurimeve, 

administrimin e sigurimeve dhe shërbimet e konsultimit të sigurimit në fushat e jetës, 

pronës dhe fatkeqësive, aksidenteve, shërbimeve shëndetësore dhe të sigurimit të kredive; 

sigurimin e konsulencës dhe informatave bankare, financiare, investuese dhe sigurimesh 

nëpërmjet rrjeteve kompjuterike globale, rrjeteve informatike të brendshme kompjuterike 

dhe rrjeteve të telekomunikacionit për transmetimin elektronik, telefonik dhe telefaksik të 

zërit, të dhënave, multi-media, grafikë, video, informacione foto dhe audio; dhe sigurimin e 

konsultimit dhe informacionit interaktiv, bankar, financiar, investues dhe sigurues 

nëpërmjet rrjeteve kompjuterike globale, rrjeteve informatike të brendshme kompjuterike 

dhe rrjeteve telekomunikuese për transmetimin elektronik, telefonik dhe telefaksik të zërit, 

të dhënave, multi-media, grafikë, video,foto dhe të audio;  sigurimi i informacionit mbi 

financimet ndërkombëtare dhe kurset e këmbimit valutor nëpërmjet rrjeteve kompjuterike  

globale, rrjeteve të informimit të brendshëm kompjuterik dhe rrjeteve telekomunikuese për 

transmetimin elektronik, telefonik dhe telefaksik të këtyre informatave  

42  Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerëve kompjuterikë jo të shkarkueshëm në 

internet (online) për qasje në informacione dhe shërbime financiare nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterik global në internet; sigurimi i programit kompjuterik jo i shkarkueshëm në 

internet (online) për kërkime financiare, informacion financiar, analizë financiare, 
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planifikim financiar, menaxhim financiar, menaxhim investimesh, shërbime bankare, 

tregtim të këmbimit valutor, sigurim të përpunimit elektronik të transferimit të fondeve 

elektronike, ACH, kontroll elektronik dhe pagesa elektronike, transaksionet financiare, 

transferet e fondeve elektronike; projektimin, mirëmbajtjen, zhvillimin dhe azhurnimin e 

programeve kompjuterike për hulumtime financiare, informacione financiare, analiza 

financiare, planifikim financiar, menaxhim financiar, menaxhim investimesh, shërbime 

bankare, tregtim të këmbimit valutor, përpunim elektronik të transferimit të fondeve 

elektronike, pagesat elektronike, transaksionet financiare, transferet e fondeve elektronike; 

sigurimi i përdorimit të përkohshëm të programeve kompjuterikë jo të shkarkueshëm në 

internet për bankë, hipotekë bankare, hua për kapital shtëpiak dhe linjë të kapitalit në shtëpi 

të përdorimit të konsumatorëve për ruajtjen, përpunimin, transmetimin, pranimin, shtypjen 

dhe menaxhimin e informacionit të pasurive të paluajtshme, transaksionet, përkatësisht, 

hipotekën, hua për kapitalin në shtëpi dhe linjën e kapitalit në shtëpi të informacionit të 

statusit të aplikimit të kredisë; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të programeve 

kompjuterikë të jo të shkarkueshëm në internet (online) për ngarkimin dhe paraqitjen e 

hipotekës, kredisë mbi kapitalin e shtëpisë, dhe linjës mbi kapitalin e shtëpisë të 

dokumentacionit të kredisë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/554 

(220) 03/05/2019 

(731) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 

10,000 Prishtinë, KS 

(591) E kaltër - C: 100   M: 0       Y: 0      K: 

0 E Kaltër - C: 100   M: 100    Y: 0     K: 0 

E Bardhë - C: 0     M: 0     Y: 0       K: 0 

(740)  Ekrem Ilazi Koordinator Ligjor 

rr. Ismet Asllani, Torinë, Lipjan. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.  

5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.  

16  Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre). 
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(210) KS/M/ 2019/555 

(220) 03/05/2019 

(731) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 

10,000 Prishtinë, KS 

(591) E kaltër - C: 100  M: 100   Y: 0      K: 

0 E verdhë - C: 0     M: 0     Y: 100   K: 0 

E bardhë – C: 0   M: 0    Y: 0   K: 0 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.  

29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz; Cakes.  

32  Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/556 

(220) 03/05/2019 

(731) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 

10,000 Prishtinë, KS 

(591)  E HIRTË  - C: 0   M: 0   Y: 0   K: 35 

E ZEZË - C: 0  M: 0   Y: 0   K: 100 

E VERDHË - C: 0  M: 0   Y: 100  K: 0 

(740)  Ekrem Ilazi Koordinator Ligjor 

rr. Ismet Asllani, Torinë, Lipjan. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në 

klasat e tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër 

apo qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje 

të zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); 
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materiale plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok 

printimi; programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).  

21  Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/557 

(220) 03/05/2019 

(731) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 

10,000 Prishtinë, KS 

(591) C:00 / M:00 / Y:00 / B:00 #FEFEFE E 

Bardhë; C:30 / M:55 / Y:70 / B:00 #Ba8465 

E Kaftë e hapur; C:00 / M:10 / Y:90 / B:00 

#FFDE3D E Verdhë; C:100 / M:90 / Y:00 / 

B:00 #FCBB55 E Portokalltë e hapur; 

C:30 / M:75 / Y:80 / B:40 #7F493C E kaftë 

e mbyllur; C:00 / M:80 / Y:100 / B:00 

#F16136 E Portokalltë e mbyllur. 

(740)  Ekrem Ilazi Koordinator Ligjor 

rr. Ismet Asllani, Torinë, Lipjan. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz; Cakes.  

32  Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/558 

(220) 03/05/2019 

(731) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 

10,000 Prishtinë, KS 

(591) E BARDHË  - C: 0   M: 0   Y: 0   K: 0 

E KUQE  - C: 0   M: 100  Y: 100  K: 0 

(740)  Ekrem Ilazi Koordinator Ligjor 

rr. Ismet Asllani, Torinë, Lipjan. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.  
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30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz; Cakes.  

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

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

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/559 

(220) 03/05/2019 

(731) Ismet Shehu Tiranë, Dajt Surrel, 

godina 1 kateshe, Tiranë, AL 

(591) Kafe, e bardhë, bezhë. 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, sheqer, oriz, kafe artificiale, miell dhe produkte të bëra nga drithërat, 

bukë, brumëra, akuj, mjaltë, kripë, mustardë, uthull, salcra, produkte brumi,  ëmbëlsira; 

produkte pasticerie; torta, pasta, biskota të ëmbla, biskota të kripura,pite, vafer, çokollatë.  

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

hotelerie; rezervim akomodim (të përkohshëm); rezervime hoteli; shërbimet e shtëpisë së 

turizmit; shërbime restoranti, katering ( ushqime, pije), sherbime kateringu, restorant me 

vetsherbim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/560 

(220) 03/05/2019 

(731) "SMART LINE" shpk 

Tirane, Berxull-Tirane, Autostrada Tirane-

Durres, km 12, AL 

(591) E gjelbër, e bardhë, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Ambazhure,  

20  Mobilje , pasqyra, korniza fotografish, kolltuqe, varese rrobash, jo prej metali,pajisje 

për krevat, jo prej metali, krevatë krevatë, jo prej metali,shtretër ,stola (mobilje), karriget e 
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punës, varëse rrobash varëse rrobash,dollapet, shufra perde,jastekë, tavolina, 

divaneve,mobilje, pajisje orendi, jo prej metali,mobilje prej metali, ndarjet e mobiljeve të 

drurit  pjesës.  

27  Tapet, moket, materiale për mbulimin e dyshemesë,shtresa e qilimave,qilima rugs 

,perdet dekorative të murit, jo prej tekstili,linoleum,letër-muri tekstili,letër-muri  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/561 

(220) 03/05/2019 

(300) 40-2018-0151975   05/11/2018  KR 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD. 129, SAMSUNG-RO, 

YEONGTONG-GU, SUWON-SI, 

GYEONGGI-DO, REPUBLIC OF KOREA, 

KR 

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

Dardania SU5/1 nr.85,10 000  

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  POWERstick Jet200 

 

 
     

 

(511) 7  Thithese (pastruese) me ajër robotike; Makina enëlarëse për qëllime shtëpiake; 

makina larëse për qëllime shtëpiake; thithëset elektrike; thasë për thithëse elektrike;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/562 

(220) 06/05/2019 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD. 129, SAMSUNG-RO, 

YEONGTONG-GU, SUWON-SI, 

GYEONGGI-DO, REPUBLIC OF KOREA, 

KR 

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

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  Turbo Action Brush 

 

 
     

 

(511) 7  Miksera elektrik për qëllime shtëpiake;  Makina larëse elektrike për qëllime 

shtëpiake;  Pastrues elektrik për qëllime shtëpiake; Thithëse (pastruese) me ajër robotike; 

Enëlarëse; thasë për thithëse elektrike;  Thithëse (pastruese) me ajër elektrike  
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(210) KS/M/ 2019/563 

(220) 06/05/2019 

(731) Dijedon Pefqeli B.I Prishtinë 

Rr,,Ernest Koliqi’’ Nr9 , KS 

(591) E ZEZË, E BARDHË, E KUQE 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/564 

(220) 06/05/2019 

(731) Birkenstock Sales GmbH 

Rheinstraße 10 53560 Vettelschoss,  

GERMANY, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)  BIRKENSTOCK 

 

 
     

 

(511) 10  Paisje për terapi fizikale; aparate dhe instrumente medicinale dhe veterinere; 

mobilje mjekësore dhe mbulesa shtrati, paisje për çvendosjen e pacientëve; rroba për 

mjekësi; ndihmëse ortopedike, ndihmëse për lëvizje, posaçërisht të mbathura ortopedike 

dhe të mbathura për rehabilitim, për gjimnastikë dhe terapi të këmbës (shputës) dhe po 

ashtu edhe për qellime tjera mjekësore dhe pjesë për to (sikurse që janë mbathjet 

ortopedike, sandalet dhe papucet, këpucë me shtresa mbështetëse ortopedike, mbështetëse 

ortopedike për shputë dhe këpucë, shtresa ortoprdike, shtresa ortopedike për shputa dhe 

këpucë dhe pjesët e tyre, sikurse që janë pjesë të mbathjeve dhe pjesët e futura - ndërtuara 

në këpucë për përshtatje ortopedike të shputës, shtresa mbështetëse, jastëk kompresiv, 

mbështës në formë pyke për thembër dhe nyje, shtresa mështetëse për përshtatjen e këpucës 
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formës së shputës, jastëktha, jastëktha nga shkuma, jastëktha kompresiv nga shkuma, 

shtresa mështetëse të formësuar sipas formave të shputave, shtresa plastike me pjesën 

shkelëse ortopedike); pjesë dhe paisje për të gjitha produktet e përmendura më lartë të cilat 

janë përfshirë në këtë klasë, posaçërisht thurje tekstilesh për mbulojë dhe material 

mbështetës për shtresat ortopedike, pllaka tape për këpucë ortopedike.         

18  Çadra dhe çadra dielli; valixhe, torba, kuleta dhe çanta tjera, lëkura dhe imitim i 

lëkurës, gëzof dhe lëkurë kafshësh, dhe produkte të punuara nga këto material, kryesisht 

rripa, breza, takëme shalërimi (parzmore), lidhëse, lëkura e regjur, mbulesa lëkure për 

mobilje, lëkurë për mobilje, lëkura për këpucë, kuti të punuara nga lëkura, kuti të punuara 

nga lëkura për dokumente, mbajtësit e kartelave të punuar nga lëkura, fletëza nga lëkura për 

perdorim në prodhimtari, kuti kapelash, mbajtës të kartelave, kontejnerë për paketime, 

etiketa për çanta të golfit, kutia për çelësa, etiketa, çanta për shoping, jastëktha për tavolina, 

çanta dore, qeska për monedha; pjesë dhe paisje për të gjitha produktet e përmendura më 

sipër të cilët janë përfshirë në këtë klasë.       

25  Mbulesa për kokë,  posaçërsiht kapela; veshje, posaërisht breza, shall për qafë, çarapë; 

mbathje, posaçërisht këpucë, këpucë të cekta, këpucë me lidhëse, këpucë të rrafshta, atlete 

(patika), këpucë të lehta, papuçe, këpucë për banjo, sandale, klompe, çizme; pjesë dhe 

paisje për të gjitha produktet e përmendura më sipër të cilat përfshihen në këtë klasë, 

posaçërisht shollë e brendshme, shollë e jështëme (xhyn), çarapë të brendshme, thembra 

(shtresa të poshtëme) të derdhura (në kallupe), pllaka për ndëtimin e pykës së thembrave 

dhe pllaka për ndertimin e ngritjeve të shtresave të thembrave, shtresa të tapës për thembra, 

shirita për riparimin e thembrave, pllaka për ndertimin e shollës (xhynit), pllaka për 

ndertimin e shtesës së mesme të shollës, sandale me një gisht, mbulesa dhe mbulesa 

pelhurash mbulim të shtresës së këmbës (shputës).    

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/565 

(220) 06/05/2019 

(731) “TROKIT” shpk, O.P. Rruga  “Sadik 

Zeneli”, Dardani SU 3/1, Lam C2, numër 3, 

10000 Prishtinë, KS 

(591) C 0 M 0 Y 0 K 0 FFFFFFE bardh, 

C 75 M 68 Y 67 K 90 000000 e zezë, 

C 2 M 26 Y 96 K 0 F9BD47 ngjyrë ari              

  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  
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(210) KS/M/ 2019/567 

(220) 06/05/2019 

(731) IP-KOS sh.p.k Rr. Elez Berisha Nr. 20 

, KS 

(591) E kaltër, E portokalltë, E bardhë  

(740)  Berat Hasolli Rr.Xhemajl Mustafa -

Fushë  Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithje, njomjen dhe 

lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse ( përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe ndriquese; 

qirinjët dhe fitilat për ndriqim.   

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka,sugu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, mëlmesa, tharmi, pluhuri, 

kripa, mustarda; uthulla, salcat( mëlmesa) ; erëzat; akulli.  

32  Birrat; ujërat minerale dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lënë 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.   

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi I përkohshëm.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/568 

(220) 06/05/2019 

(731) IP-KOS sh.p.k Rr. Elez Berisha Nr. 20 

, KS 

(591) E kaltër, E portokalltë, E bardhë  

(740)  Berat Hasolli Rr.Xhemajl Mustafa -

Fushë  Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithje, njomjen dhe 

lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe ndriquese; 

qirinjët dhe fitilat për ndriqim.   

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka,sugu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, mëlmesa, tharmi, pluhuri, 

kripa, mustarda; uthulla, salcat( mëlmesa) ; erëzat; akulli.  

32  Birrat; ujërat minerale dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lënë 
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frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.   

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi I përkohshëm.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/569 

(220) 06/05/2019 

(731) IP-KOS sh.p.k Rr. Elez Berisha Nr. 20 

, KS 

(591) E kaltër, E portokalltë, E bardhë  

(740)  Berat Hasolli Rr.Xhemajl Mustafa -

Fushë  Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithje, njomjen dhe 

lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe ndriquese; 

qirinjët dhe fitilat për ndriqim.   

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka,sugu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, mëlmesa, tharmi, pluhuri, 

kripa, mustarda; uthulla, salcat( mëlmesa) ; erëzat; akulli.  

32  Birrat; ujërat minerale dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lënë 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.   

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi I përkohshëm.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/570 

(220) 06/05/2019 

(731) C. Bechstein Pianoforte AG 

Kantstr. 17, D-10623 Berlin/ Germany (DE) 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)  C. BECHSTEIN 

 

 
     

 

(511) 15  Instrumenta muzikorë dhe pjesë dhe tela për to; piano, piano të mëdha.  
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(210) KS/M/ 2019/571 

(220) 06/05/2019 

(731) C. Bechstein Pianoforte AG 

Kantstr. 17, D-10623 Berlin/ Germany,  DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)  W. HOFFMANN 

 

 
     

 

(511) 15  Instrumenta muzikorë dhe pjesë dhe tela për to; piano, piano të mëdha.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/572 

(220) 06/05/2019 

(731) C. Bechstein Pianoforte AG 

Kantstr. 17, D-10623 Berlin/ Germany, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)  ZIMMERMANN 

 

 
     

 

(511) 15  Instrumenta muzikorë dhe pjesë dhe tela për to; piano, piano të mëdha.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/573 

(220) 07/05/2019 

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(591) E Bardh, e zezë 

 
 

(540)  ENERGY EAGLE 

 

 
     

 

(511) 25  Veshmbathje, kepuce, kapele.  

32  Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra dhe 

pergaditje të tjera per te bere pije.  

33  Pije alkoolike (perjashtuar birat).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/574 

(220) 07/05/2019 

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(591) E Bardh, e zezë 

 
 

(540)  POWER EAGLE 

 

 
     

 

(511) 25  Veshmbathje , kepuce, kapele.  

32  Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra dhe 
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pergaditje të tjera per te bere pije.  

33  Pije alkoolike (perjashtuar birat).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/575 

(220) 07/05/2019 

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr , KS 

 
 

(540)  FLY EAGLE 

 

 
     

 

(511) 25  Veshmbathje, kepuce, kapele.  

32  Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra dhe 

pergaditje të tjera per te bere pije.  

33  Pije alkoolike (perjashtuar birat).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/576 

(220) 07/05/2019 

(731) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 

10,000 Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(591) E Kaltër - C: 100   M:100   Y: 0     K: 

0 Pembe -  C: 0      M: 100   Y: 0     K: 0 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive. 

5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/577 

(220) 07/05/2019 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ISTURISA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2019/578 

(220) 07/05/2019 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

(591) E gjelbër, Bruzë, Fuchsia (perzierje e 

nuacave të vjollëcës dhe rozës)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/580 

(220) 07/05/2019 

(731) Drenusha Xharra Drenusha Xharra B.I 

Rruga Vicianum, Obj. C2, Nr.1 , Prishtinë, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  Lavdim Tahiri Rrg. Behran Behrami, 

Mati I, Prishtine 
 

(540)   

 

 
    

 

 

(511) 25  Rrobat, këpucët, kapelat  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/581 

(220) 07/05/2019 

(731) Amicus Ltd. Neuhofstrasse 5A 

6340 Baar Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  Swixx Biopharma 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqimet dietetike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për bebet; shtesa dietetike për njerëzit dhe kafshët; llaqe, materiale për 

veshje; materiale për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide.  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët 
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artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparat për masazh; aparatet, 

pajisjet dhe artikujt për kujdesin ndaj foshnjave; aparatet, pajisjet dhe artikujt e aktivitetit 

seksual.  

35  Shitja me pakicë ose shërbimet me shumicë për përgatitjet farmaceutike dhe furnizimet 

mjekësore; organizimi i ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve për qëllime 

komerciale, promovuese dhe reklamuese; reklamat; shërbimet reklamuese dhe promovuese 

dhe shërbimet e informacionit lidhur me to; shërbimet reklamuese, promovuese dhe të 

marrëdhënieve me publikun; menaxhimin e biznesit dhe shërbimet e konsulencës; 

konsultimi profesional i biznesit; marketing produktesh; shpërndarja e produkteve për 

qëllime reklamimi; konsulencë në lidhje me strategjinë e biznesit; analiza e çmimeve të 

kostos; analiza e reagimit ndaj reklamave; përgatitjen e raporteve të analizës së tregut; 

marketingut, hulumtimit të tregut dhe analizës së tregut; analiza statistikore dhe shërbime 

raportimi; përpilimin e statistikave për qëllime biznesi ose komerciale; përpilimi i 

informacionit statistikor; përpilimi i statistikave; rregullimin e kontratave, për të tjerët, për 

blerjen dhe shitjen e mallrave; menaxhimin e biznesit të programeve të rimbursimit për të 

tjerët; rregullimin dhe lidhjen e transaksioneve tregtare për të tjerët; menaxhimi dhe 

administrimi i projektit të biznesit; studimet e fizibilitetit të biznesit; shërbimet kërkimore 

në lidhje me biznesin; hulumtimi i marketingut; studimet e marketingut; kryerjen e 

studimeve të marketingut dhe analizën e tregut; administrimin e biznesit dhe konsulencën e 

biznesit; menaxhimi dhe administrimi i biznesit; shërbimet e menaxhimit të biznesit dhe 

administratës; menaxhimin e biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët; 

organizimin dhe drejtimin e panaireve, ngjarjeve dhe ekspozitave tregtare për qëllime 

komerciale ose reklamuese; parashikimi ekonomik; funksionet e zyrës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/582 

(220) 07/05/2019 

(731) Henkel AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, 

Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  GOT2B 

 

 
     

 

(511) 3  “Sapun; produkte parfumerike, vajëra esencial, kozmetikë, pasta dhëmbësh, 

produkte kozmetike, preparate dhe produkte për kujdesin ndaj lëkurës, duarve, këmbëve, 

trupit dhe fytyrës, preparate jo-mjekësore për kujdesin ndaj flokëve dhe preparate për 

stilizimin e flokëve”.   
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(210) KS/M/ 2019/583 

(220) 07/05/2019 

(731) TAIZHOU SEAKOO 

INTERNATIONAL TRADE CO., LTD 

BENGYE ROAD DAYANG CHENG 

INDUSTRIAL ZONE, DAXI TOWN, 

WENLING CITY, ZHEJIANG, CHINA, 

CN 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makina bujqësore; pompat ajrosëse për akvariume; makineritë e prodhimit të 

letrës; tundëse; makineritë për punë në miniera; takëme për shpim, lundruese ose jo-

lundruese; valvulat [pjesë të makinave]; turbinat hidraulike; pompat [pjesët e makinerive, 

motorëve ose makinave]; makineritë e ajrit të kompresuar; kontrollet pneumatike për 

makineri, motorët dhe makinat; dinamo; motorë, te ndryshëm nga ato të mjeteve tokësore; 

makina saldimi, elektrike; aparat larës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/584 

(220) 07/05/2019 

(731) Gordan Miralem Augusta Brauna 14,  

71000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Kasaforta metalike, dyer (dry nga metali për dyer); Dry; Dyer (panele për dyer 

metalike).  

9  Shtresë mbrojtëse për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, mbathje për mbrojtje 

nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; Doreza mbrojtëse për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi 

dhe zjarri; Doreza mbrojtëse për mbrojtje nga aksidentet në punë; Priza (mbrojtës për 

priza); Priza elektrike.   

11  Pajisje për ndriçim; Lampa; Lampa LED, dhe trupa tjerë për ndriçim.  

16  Ruletë për dhëmballë, shiritat e tylit (vija me ngjyra për dhëmballë dhe punë të tjera).  

17  Materiale për mbyllje, materiale për mbyllje dhe izolim, veçanërisht shkumë, shkumë 

për mbyllje, material për mbyllje, mbyllje dhe izolim nga silikoni.  
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(210) KS/M/ 2019/585 

(220) 07/05/2019 

(731) Xhevdet Duka Prishtinë, Kodra e 

diellit, rr. Hyzri Talla, hyrja 14, 1/A, KS 

(591)  E Kuqe,  E Zeze,  E Vjollce,  E 

Kaltert, E Portokallte 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Përgatitjet bakterialogjike për përdorime mjekësore dhe veterinare, përgatitjet 

biologjike për qëllime veterinare, shtesa dietike për kafshët,shtesa të proteinave për kafshët 

 31  Nënproduktet e përpunimit të drithërave, për konsumin e kafshëve / produktet e 

mbetura të drithërave për konsum të kafshëve, ushqimet e kafshëve,mish të ngrënshëm për 

kafshët,nen produktet shtazore për konsum të kafshëve,biskota per qen, perpunim I peshkut 

ne ushqim per konsum te kafshëve,drithërat për konsum të kafshëve, ushqim per kafshet 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/586 

(220) 07/05/2019 

(731) Xhevdet Duka Prishtinë, Kodra e 

diellit,  rr. Hyzri Talla, hyrja 14, 1/A, KS 

(591) E Kuqe, E Zeze, E Vjollce, E Kaltert 

E Portokallte 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Përgaditja bakterialogjike për përdorime mjekësore dhe veterinare, përgaditjet 

biologjike për qëllime veterinare, shtesa dietike për kafshët, shtesa të proteinave për kafshët  

31  Nënproduktet e perpunimit të drithrave, për konsumin e kafshëve/ produktet e mbetura 

te drithërave për konsum të kafshëve, ushqimet e kafshëve,mish të ngrënshëm për 

kafshët,nen produktet shtazore për konsum te kafshëve,biskota për qen,perpunim i peshkut 
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ne ushqim pë konsum te kafshëve, drithëra per konsum te  kafshëve,ushqim për kafshët  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/587 

(220) 08/05/2019 

(731) Astoria Shpk Rr. Idriz Seferi pn, 

Gjilan Kosove, KS 

(740)  Avokat Hamdi Jashari Mulla Idrizi, 

nr. 6, Gjilan 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë të mobileve, pajisjeve të ndriqimit dhe 

artikujve të tjerë shtëpiakë, ne dyqane të specializuara.   

43  Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve; shërbimet e hotelerisë dhe  

akomodimit të përkohshëm.  

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/588 

(220) 10/05/2019 

(731) RAUCH Fruchtsäfte GmbH  

Langgasse 1 , 6830 Rankweil, Austria, AT 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  KATHARINA RAUCH 

 

 
     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; Ekstraktet e mishit; Mishi; Pemët 

dhe perimet e konservuara, të thara, të ziera, të ngrira dhe të ngrira thellë; Pemët dhe 

perimet e përpunuara; Fruta të ngrira, në veçanti për prodhimin ose përpunimin e 

mëtejshëm të lëngjeve te trasha; Përzierjet e frutave; Rriska te frutave te ngrira, Përzierje e 

ushqimeve te imta (snaks), që përbëhet kryesisht ose vetëm nga pemët dhe perimet; 

Desertët e frutave; xhem frutash; Ushqim me baze te snaks te frutave; Sallatë frutash; Pulpë 

frutash; Rriska te frutave; Pastë frutash; Pure frutash; Pluhur frutash; Reçele frutash; Fruta 

te aromatizura; Fruta turshi; Produkte te frutave te thata; Fruta te fermentuara; Fruta te 

konservuara; Fruta te prera;  Fruta të kristalizuara; Përgatitjet e frutave të përpunuara; 

Përgatitjet e frutave të përpunuara; Fruta në rriska; Fruta të kristalizuara; Fruta në shishe; 

Fruta në rriska ne shishe; xhelatinat, reçelet, kompostot; Vezë; Qumështi dhe produktet e 

qumështit; Gjalpë, Jogurt, djathë dhe produkte djathi; Vajra dhe yndyrna ushqimore; Pure 

frutash; Koncentrate te frutave; Përgatitjet e frutave; Sallatë frutash; Pure të frutave; Purée 

e mollës; Paste domate; Qumështi dhe produktet e qumështit me kafe ose aromë kafeje; 

koktej me ajke qumështi; Pije me bazë qumështi; Lëngje frutash për gatim; Pije qumështi 

që përmbajnë pemë; Pijet me bazë qumështi që përmbajnë lëng frutash  

30  Kafja, çaji, kakao dhe kafe artificiale; Pijet me bazë kafeje; Pije çaji; Çokolatë për pirje; 

Pijet me bazë kakao; Pijet me bazë kafeje, me bazë çaji dhe/ose me bazë kakao; Pije kafeje 

me qumësht; pije me bazë kafe me qumësht; Kapuqino; Makiato; Late-makiato; Kafe e 

ftohte; Orizi; Tapioka dhe sagu; Mielli dhe preparatet e bëra nga drithërat; Ushqime të buta; 

Bukë, brumëra dhe ëmbëlsira; Ëmbëlsira; Ëmbëlsira; Pralina dhe ëmbëlsirat; Çokolata dhe 
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produkte çokollate; Akujt për ushqim; Akullore; Sheqeri, mjalti, melasë; Tharmi, pluhur 

për pjekje; Kripë; Mustardë; Uthull, Salcat (melmesat); Mëlmesa për marinim; Salcat e 

frutave; Salcat e domates; Erëza; Akulli; Sanduiçët; Sushi; Maki; Aromatizues për ushqim; 

Çaj i ftohte; pije të bëra në bazë të çajit, çokollatës, kakaos ose kafes; Pijet me bazë çaji me 

aromatizues të frutave ose aromë frutash; Çajra frutash; Çajra të frutave që përmbajnë 

limon dhe /ose aromatizuan me lulelakër; Çajra me fruta që përmbajnë pjeshkë dhe /ose 

aromatizohen me mjaltë; Pije me aromë të bazuar në ujë dhe çaj; Pijet me aromë të çajit; 

Pijet me bazë çaji.  

32  Birra; Shendi; Ujërat minerale dhe ujërat e gazuar; Pije jo alkoolike; Pijet  

joalkoolike që përmbajnë lëng molle; Lëngjet; Pije frutash dhe lëngje frutash; Lëng molle 

(jo alkoolike); Nektarët; Nektarë frutash; Pijet e nektarit të frutave; Lëngjet e perimeve, pije 

të perimeve dhe lëngje perimesh [pije]; Shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije; Pije 

Energjike; Pije  Energjike; Limonatat; Pijet joalkoolike, në veçanti të aromatizuara me 

fruta; Pije jo alkoolike, në veçanti pije të aromatizuara me fruta; Pije ose fruta te përziera 

me qumësht, jogurt ose akullore; Pijet e aromatizuara në bazë të ujit dhe/ose ekstrakteve të 

çajit; Pije me bazë uji; Lëng kokosi; Ujë kokosi; Lëng domatesh; Pije jo alkoolike me lëng 

frutash; Ekstrakte frutore jo-alkoolike; Koncentrate të lëngjëve të frutave; Koktej, jo-

alkoolike; Pije izotike; Pijet sportive; Pijet që përmbajnë vitamina; Pije jo alkoolike me 

përbërës të kafesë ose aromatizues kafeje, pije joalkolike energjike me përbërës të kafesë 

ose aromatizues kafeje; Must (lëng frutash te prera); Aperitivë joalkoolikë; Pijet jo 

alkoolike të përbërë nga lëngu i kokosit ose uji i kokosit ose që përmbajnë lëngë të 

aromatizuar të kokosit ose aromatizues të kokosit; Pije nga hirra; Pije jo alkoolike me 

aromë frutash; Pijet joalkoolike që përmbajnë pemë ose ekstrakte frutash; Shurupe për pije; 

Shurupe frutash dhe preparate të tjera jo-alkoolike të frutave për të bërë pije joalkolike; 

Verë me gaz joalkoolike; Pije jo alkoolike të aromatizuara me çaj; Pije jo alkoolike te 

aromatizuara me kafe; Pijet joalkoolike që përmbajnë çaj ose ekstrakte çaji; Pijet 

joalkoolike që përmbajnë kafe ose ekstrakte kafeje; Pije jo alkoolike që përmbajnë 

aromatizues çaji ose kafeje. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/589 

(220) 10/05/2019 

(731) Red Bull GmbH Am Brunnen 1,  

5330 Fuschl am See, Austria, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  GIVES YOU WINGS 

 

 
     

 

(511) 32  “Birra; ujë mineral; ujë i gazuar; pije jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; 

sirupe për bërjen e pijeve; preparate jo-alkoolike për përgatitjen e pijeve; pije energjike.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/590 

(220) 10/05/2019 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

(540)  MAINSTAGE 
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Cupertino California, 95014 

United States of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

     

 

(511) 9  “Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për kontrollim, përshtatje, dhe 

performim të instrumenteve softuerike virtuale dhe audio efekteve; softuer kompjuterik për 

përpunimin e kontrolluesve MIDI dhe USB; softuer kompjuterik për përshtatjen dhe 

kontrollimin e tingullit të gitarës; softuer kompjuterik për simulimin e përforcuesve, audio 

efekteve, dhe formësimin e tonit; softuer kompjuterik për kontrollimin dhe miksimin 

(përzierjen) e audio sinjaleve; softuer kompjuterik për monitorimin e informacioneve të 

hyra MIDI, pëdorimin e procesorit, dhe alokimin e memories; softuer kompjuterik për 

akordim (tuning); softuer kompjuterik për redaktimin, zmadhimin, kontrollimin, 

manipulimin, ruajtjen, organizimin, miksimin, prodhimin dhe transmetimin e audio 

regjistrimeve;  softuer kompjuterik për të luajtur dhe për audio regjistrim; softuer 

kompjuterik për krijimin dhe regjistrimin e muzikës; softuer kompjuterik për miksimin dhe 

sintetizimin e zërit;  softuer kompjuterik për prodhim audio dixhital, procesim, dhe montim.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/591 

(220) 10/05/2019 

(300)  4517815  22/01/2019  FR 

(731) SANOFI 54, rue La Boétie - 75008 

PARIS - FRANCE, FR 

(591) E kuqe, e kaltërt 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  “Produkte farmaceutike në fushën e onkologjisë”.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/592 

(220) 10/05/2019 

(731) McCroft Tobacco Kosovo L.L.C 

Rr.Muharem Gashi p/n,(FabrikaeDuhanit) 

60000, Gjilan, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati, Përfaqësues Ligjor 

McCroft Tobacco Kosova L.L.C 60000, 

Gjilan, Republika e Kosovës 
 

(540)  KING 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan, i papërpunuar ose i fabrikuar; produkte të duhanit; cigare; artikuj për 

duhanxhinj; letër për cigare; tuba (mbështjellës) të cigareve, shkrepësa ( çakmak), qibrit.  
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(210) KS/M/ 2019/593 

(220) 10/05/2019 

(731) BERLIN-CHEMIE AG 

Glinicker Weg 125, D-12489 Berlin, 

GERMANY, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  FLOSIN 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike; substanca dietike të përshtatura për përdorim mjeksor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/594 

(220) 10/05/2019 

(731) ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, Shqipëri, AL 

(526) ALI PASHA, LUANI I EPIRIT ALI 

PASHA, LION OF EPIRUS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  ALI PASHA, LUANI I EPIRIT 

ALI PASHA, LION OF EPIRUS 

 

 
     

 

(511) 32  Birra dhe pije të tjera jo-alkoolike, përjashto ujërat minerale dhe të gazuar; pije 

frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije; pije aloe vera, jo-

alkoolike; aperitivë, jo-alkoolike; verë elbi [birrë]; birrë; kokteje me bazë birre; përgatitjet 

për të bërë pije; musht, jo-alkoolike; kokteje, jo-alkoolike; pije energjike; esenca për të bërë 

pije ; lëngje frutash / lëng frutash; nektar frutash, jo-alkoolike; lëng i rrushit, i 

pafermentuar; pije isotonike; limonadat; përgatitjet për të bërë likerna; musht; ekstrakte jo-

alkoolike të frutave; pije jo alkoolike me lëng frutash; pije joalkoolike; pije joalkoolike me 

mjaltë; pije joalkoolike të përziera me kafe / pije joalkoolike me kafe; pije joalkoolike të 

përziera me çaj / pije joalkoolike me çaj; pije; esenca/pluhurat për pije freskuese;  sherbete; 

smuthe; ujë me sodë; pije te lehta; shurup për pije; shurup për limonadë; lëng domate [pije]; 

lëngje perimesh [pije].  

33  Pije alkoolike (përveç birrës); brandy (distilat i verës), brendi, pije alkoolike të 

distiluara; likere (të bëra nga distilimi); pije dixhestive (likeret dhe pije të destiluara që 

nxisin tretjen), aperitivë, biter, cider, (musht i zier); kokteje; xhin (raki e manave të 

dëllinjës); likere; rum; vodka; uiski; verë; hidromel (pije alkoolike nga mjalti), përzierjet e 

përgatitura paraprakisht të pijeve alkoolike, të cilat nuk janë të bazuara në birrë; ekstrakte 

alkoolike.  

35  Agjencitë e eksportit dhe importit; Promovimi, reklamimi, shitja me pakicë, shërbimet e 
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shitjes me shumicë; Shërbimet e menaxhimit të biznesit; Shërbimet e administrimit të 

biznesit; shërbimet Franchising e konsulencës, Promovimet e shitjeve; Shpërndarja e 

mostrave; Shpërndarja dhe shfaqja e materialeve reklamuese dhe promovuese; Marketing; 

Marketingu i produkteve; Marketingu promovues; Reklamim on-line në rrjetin 

kompjuterik; Reklamimi, marketingu dhe shitja e shërbimeve promocionale në dyqane dhe 

/ ose permes rrjeteve te komunikimit në mbarë botën.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/595 

(220) 10/05/2019 

(731) English Language School SHPK 

Bill Klinton – mbi Pllato, KS 

(591) Ngjyra e kaltert e mbyllt,  dhe ngjyra e 

kaltert e qelët.  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Edukimi: ofrimi i trajnimit;argëtuese: sportive dhe kulturore,shërbimet që 

përbëhen nga të gjitha format e edukimit të personave ose trajnimi i kafshëve;-shërbimet që 

kanë qëllimin themelor të argëtimit, argëtimit ose rekreacionit të njerëzve;-paraqitja e 

veprave të artit vizual ose të literaturës në publik për qëllime kulturore ose arsimore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/596 

(220) 10/05/2019 

(300) 33986  23/04/2019  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

CQuai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit;Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar;produktet e duhanit;perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit);snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë);zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë);artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 
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dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion;solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike;paisje elektronike duhanpirëse;cigare elektronike;cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale;pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol;paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit;artikuj duhani për cigare elektronike;pjesë 

dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur;kutija elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/597 

(220) 10/05/2019 

(731) Halil Shabani Address: Magjistralja 

Gjilan-Ferizaj Km i tretë Gjilan, Kosovë, 

KS 

(526) GAP 

(591) E bardhe, hiri dhe gjelber 

 
 

(540)  GAP 

 

 
     

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; 

ndërtime të transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe 

kabllo jo elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa 

the tuba nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; 

xeherore; gypa çeliku.   

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  

37  Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi    

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/599 

(220) 10/05/2019 

(731) Halil Shabani Address: Magjistralja 

Gjilan-Ferizaj Km i tretë Gjilan, Kosovë, 

KS 

(591) E bardhe, hiri dhe gjelber 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; 

ndërtime të transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe 

kabllo jo elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa 
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the tuba nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; 

xeherore; gypa çeliku.   

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   

37  Ndërtimtari;riparim;shërbime të instalimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/600 

(220) 13/05/2019 

(731) Redbox Automated Retail LLC 

One Tower Lane, Suite 1200 Oakbrook 

Terrace Illinois, United States 60181, US 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  REDBOX 

 

 
     

 

(511) 9  Softuerë për aplikim kompjuterik për telefona celularë, lojtarë portativë mediatikë 

dhe kompjutera dore, konkretisht softuerë për shikimin dhe dhënien/marrjen me qira të 

përmbajtjeve argëtuese në natyrën e filmave dhe programeve televizive dhe për rezervimin 

e përmbajtjeve argëtuese në natyrë të video-lojërave, filmave dhe programeve televizive në 

makina shitëse  

35  Shërbimet e shpërndarjes në fushën e video-lojërave, filmave të DVD-së, shërbimeve 

online të shitjes me pakicë të dyqaneve që përmbajnë video të para-regjistruara, që 

përfshijnë argëtimin në natyrë të filmave, filma “motion picture,”  programeve televizive, 

shërbimeve të automatizuara të shitjes automatike me pakicë, përkatësisht ofrimit të 

lehtësirave të shitjes me pakicë makina që shfaqin përmbajtje argëtuese, media, DVD, filma 

dhe video-lojëra, për blerje dhe qira  

38   Shërbimet e transmetimit on-demand, transmetimet video, transmetimi i zërit, i të 

dhënave,  i imazheve, i sinjaleve të të dhënave, i mesazheve dhe informacioneve nëpërmjet 

rrjeteve të komunikimeve elektronike  

41   Dhënia/marrja me qira e regjistrimeve video nëpërmjet rrjeteve të komunikimit, dhe 

dhënia e informacionit në fushën e argëtimit nëpërmjet rrjeteve të komunikimit; sigurimi i 

lehtësirave për qira të DVD-ve, filmave dhe video lojërave; Prodhimi dhe shpërndarja e 

shfaqjeve televizive dhe filmave; prodhimi i regjistrimeve të zërit dhe të muzikës dhe 

Sigurimi i shërbimeve argëtuese në natyrën e videos muzikore, filmave dhe videove  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/601 

(220) 13/05/2019 

(731) DALLI-WERKE GmbH & Co. KG 

Zweifaller Strasse 120 52224 Stolberg 

Germany, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(511) 3   Preparatet për zbardhim; preparatet për zbardhim për larje rrobash; preparatet për 

pastrim; preparatet për shkëlqim; preparatet për fërkim; preparatet për gërryerje; sapunët jo 

mjekësore; parfumet; vajrat esencialë; preparatet kozmetike jo mjekësore; losionet për flokë 

jo mjekësore; preparatet për higjienën e gojës jo mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/602 

(220) 13/05/2019 

(731) Richter Gedeon Nyrt 1103 Budapest, 

Gyömrői út 19-21. Hungary, HU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MILDA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/603 

(220) 14/05/2019 

(731) ELOPAR ELEKTRİK VE 

OTOMOTİV PARÇALARI SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kavaklı 

Mahallesi, Kavaklı Caddesi, No:13/1 - 

Beylikdüzü – İstanbul, Turkey, TR 

(591) e kaltër 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7   Makineri, vegla makinerie dhe robot industrial për përpunim dhe gdhendje të 

drurit, matalit, qelqit, plastikës dhe minerleve. 3D printer; makineri konstruksioni dhe 

mekanizma robotik (makina) për përdorim në konstruksion, buldozherë, fadroma (makina), 

eskavatorë, makina për konstruksion dhe shtrim të rrugëve, makina shpimi, makina për 

shpim të shkëmbijve, makina për fshirje të rrugëve; makina për ngritje, ngarkim dhe 

transmision dhe mekanizma robotik (makina) për qëllime ngritje, ngarkimi dhe 

transmisioni; elevatorë, eskalatorë (shkallë lëvizëse) dhe vinça; makina dhe mekanizma 

robotik (makina) për përdorim në bujqësi dhe mbarështrim të kafshëve, makineri dhe 

mekanizma robotik (makina) për përpunimin e drithrave, frutave, prerimeve dhe ushqimit; 

makina, elektromekanike për përgatitjen e pijeve; makina për përpunimin e pijeve; makina 

dhe motorë, të ndryshëm nga ato për automjete tokësore, pjesë dhe shtesa për ato, 

kontrollues hidraulik dhe pneumatik për makina dhe motorë, frena të ndryshëm nga ato për 

automjete, astar frenesh për motorë, boshte gungore, ingrenazh transmetimi për makina, 

cilindra për motorë, pistonë për motorë, turbina, jo për automjete toksore, filtra për motorë 
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dhe makina, filtra për vaj, ajër dhe karburantë për motorë të automjeteve toksore, oxhaqe 

për motorë të automjeteve toksore, oxhak shpërndarës (manifoldë) për motorë të 

automjeteve toksore, cilindra motorësh për automjete toksore, koka cilindrash për motorë 

dhe automjete, pistonë për motorë automjetesh, karburator për atumjete toksore, aparate 

konvertimi  të karburantit për motorë të aiutomjeteve toksore, injektues për motorë për 

automjete toksore, ekonomizues karbutanti për motorë të automjeteve toksore, pompa për 

motorë të automjeteve toksore, valvule për motorë të automjeteve toksore, starter (inicues) 

për motorë dhe makina, dinamo për motorë të automjeteve toksore, kandela për motorë të 

autmjeteve toksore; kushineta (pjesë të makinave), në formë ruli ose sferike; makina për 

montimin ose heqjen e gomave; alternatorë, gjeneratorë aktual, gjeneratorë elektrik, 

gjeneratorë aktual që operojne me energji solare; makina për ngjyrosje, pistoleta për 

spërkatje automatike për ngjyrosje, makina dhe pistoleta goditëse elektrike, hidraulike dhe 

pneumatike, shpërndarës elektrik  të shiritave ngjitës (makina), psitoleta elektrike për 

makina me gaz të kompresuar ose makina spërkatëse të likuidëve (lëngjeve), turjela dore 

elektrike, shara dore elektrike, shara elektrike vertikale, makina spirale, makina për 

kompresim të ajrit, kompresor (makina), isntalime për larje të automjeteve, mekanizma 

roboti (makina) me finksionet e lartëpërmendura, aparate saldimi që operojne me gaz ose 

elektrike, aparate elektrike saldimi që punojnë me hark (qark), aparate elektrike për ngitje, 

aparate elektrike për prerje që punojnë me hark (qark), elektroda për makina saldimi, robot 

industrial (makina) me funksionet e lartëpërmendura; makina printimi; makina paketimi, 

makina për mbushje, bashkim dhe byllje, makina etiketash (makina), makina klasifikimi, 

robot industrial (makina) me funksionet e lartëpërmednura, makina elektrike paketimi për 

bashkim dhe mbyllje të plastikës; makina për përpunim të tekstilit, makina për qepje, robot 

industrial (makina) me funksionet e lartëpërmendura; pompa (makina), pompa vet 

regulluese karburanti; makina elektrike kuzhine për coptim, grirje, thyerje, përzierje dhe 

bluraje të ushqimit, makina larëse, makina lavanderie, larëse enësh, makinë tharëse me 

centrifugë (jo me nxemje), makina elektrike pastrimi për pastrim të dyshemeve, qilimave 

ose parketit, pastrues vakumi dhe pjesët për ato; makina automatike për shitje; makina për 

galvanizim dhe elektrombështjellje; mbyllës dhe hapës elektrik të dyerve; bashkues (të 

pjesëve për motorë), makina dhe vegla makinash, aparate për përpunim  

9   Aparate matës dhe pajisje përfshi ato shkencor, detar, topografik, meteorologjik, 

industrial dhe qëllime laboratori, termometra, jo për qëllime mjeksore, barometra, 

ampermetra, voltemtra, higrometra, aparate testimi jo për qëllime mjeksore, teleskope, 

periskope, busolla drejtimi, indikatorë shpejtësie, aparate laboratori, mikroskope, lupë 

(zmadhues), dylbi, enë destilimi, pianura dhe fura për eksperimente laboratorike; aparate 

për incizim, transmision ose reprodukim të zërit dhe imazheve, kamera, aparate fotografike, 

aparate televizioni, video incizues, CD dhe DVD player dhe incizues, MP3 player, 

kompjuterë, kompjuter tavoline, tablet kompjuterë, gjurmues të aktiviteteve, mikrofon, 

altoparlantë, kufje, aparate telekomunikimi, aparate për reprodukim të zërit ose imazheve, 

paisje periferike të kompjuterit, telefonë celular, mbulesa për telefonë celular, aparate 

telefoni, printerë kompjuteri, skenerë (paisje për procesuim të dhënash), fotokopjues, bartës 

magnetik dhe optik i të dhënave dhe softuer kompjuteri dhe programe të incizuara për ato, 

publikime elektronike të regjistruara dhe të shkarkueshme, kartela magnetike optike dhe të 

kodura; filma të pararegjistruar të incizuar; video muzikë e pararegjistruar; antena, antena 

sateliti, përforcues për antena, pjesë për mallrat e lartëpërmendura; shpërndarës biletash, 

makina automatike (ATM); komponentë elektronik që përdoren në pjesët elektronike të 
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makinave dhe aparateve, gjysëmpërçues, qarqe elektronike, qarqe të integruara, çipe (qarqe 

të integruara), dioda, transistorë (lektronik), koka magnetike për aparate elektronike, dry 

elektronik, fotoqeli, aparate për kontrol nga larg për hapje dhe mbyllje të dyerve, sensor 

optik; numërues dhe tregues sasie për matjen e sasisë së konsumit, ndërprerës kohor 

automatik; veshje mbrojtëse nga aksidentet, rezatimi dhe zjari, jelek sigurie dhe aparate dhe 

pasije jetë shpëtuese; syza, syza dielli, thjerza optike dhe kuti, kontejnerë, pjesë dhe 

komponentë për këto aparate dhe instrumente për përçimin, transformimin, akumulimin ose 

kontroll të elektricitetit, priza elektrike, kuti kryqëzimi (të rymës), kyqës elektrik, 

ndërprerës të qarqeve, siguresa, balast drite, kablo për nxitjen (nisjen) e akumuloatorëve, 

tabela për qarqe elektrike, rezistorë elektrik, priza elektrike, transformatorë (rryme), adapter 

elektrik, karikues baterish, zile elektrike për dyer, kablo elektronik dhe elektrik, bateri, 

akumulatorë elektrik; panel solar për prodhim të rymës; alarme dhe alarme kundër vjedhjes, 

të ndryshëm nga ata për automjete, zile elektrike; alarme dhe alarme kundër vjedhjes, të 

ndryshëm nga ato ër autmjete, zile elektrike; aparate dhe instrumente sinjalizuese, shenja 

iluminante ose mekanike për përdorim në komunikacion; aparate për shuarjen e zjarit, 

motor kundër zjarit (zjarfikëse), zorë për shuarje zjari dhe pipëza për zorë; aparate radari, 

sonar, aparate dhe instrumente për vëzhgim nate; magnetë dekorativ; metronom, program 

dhe softuer kompjuterik, kompjuter, programe për procesuim të dhënash, paisje elektronike 

kontrolli për menaxhim të energjisë, priza elektrike, kuti bashkimi, kuti bashkimi (ryme), 

paisje çelsi i cili aparat është për kontroll nga larg, çelsa elektronik, ndërprerës, elektrik, 

ndërpresës qarku, ballast drite, ballast për aparate elektrike të dritës, kabllo inicuese për 

motorë, panele kontrolluese (të elektricitetit), rezistorë elektrik, prizë zingu, transformues 

(rryme), adaptor elektronik, fishë adaptuese, adaptorë ryme, bateri, karikues, kabllo, 

elektrik, bateri, akumulatorë, panel solar për prodhimin e rymës  

11   Instalime ndriçimi për automjete dhe hapsirate brendshme dhe të jashtme; instalacione 

për ngrohje që përdorim karburantë të ngurtë, lëngshëm ose gazi ose rrymë elektrike, bojler 

për ngrohje qëndrore, bojlerë për instalime për ngrohje, radiator (ngrohës), këmbyes 

ngrohtësie, jo si pjesë për makina, stufa, stufa kuzhine, koletktorë solar termal (ngrohje); 

gjenerator avulli, gazi dhe mjegulle, bojler avulli, të ndryshëm nga ata që janë si pjesë e 

makinave, gjenerator acetileni, gjenerator oksigjeni, gjenerator nitorogjeni; instalime për 

kondicionim të ajrit dhe venitilim; instalime për ftohje dhe ngrirje; paisje lektrike dhe gazi, 

instalime dhe aparate për gatim, tharje dhe zierje, sobë (furnelë), enë elektrike gatimi, 

nxehës elektrik të ujit, barbique (skarë), tharës elektrik lavanderie; tharës flokësh (fen); 

aparate dore për tharje; instalime sanitare, rubineta (çezme), instalime dushi, tualete (kloset 

–uji), dhoma dushi dhe banje, tube banje, ulëse tualeti (kapakë), lavamanë, lavamanë për 

larje duarsh (pjesë të instalimeve sanitare); rondele për çezma; aparate për zbutje të ujit; 

aparate për pastrim të ujit; instalime për pastrimin e ujit; instalime për pastrim të ujit  nga 

mbeturinat; ngrohës elektrik të shtratit dhe batanije elektrike, jo për qëllime mjeksore; 

ngrohës elektrik të jastëkve; ngrohës elektrik ose jo elektrik të këmbëve; shishe për ujë të 

nxehtë; çorape, që ngrohen me rymë; filtra për akuariume dhe aparate për filtrim të 

akuariumeve; lloj instalimi industrial për gatim, tharje dhe qëllim të ftohjes; pasterizues dhe 

sterilizues, aparate ndriçimi, stufa (aparate për nxemje), kondiciner të ajrit, instalime për 

kondicionim të ajrit, frigoriferë  

12   Motorë dhe automjete, motoçikleta, biçikleta me motor; makina dhe motorë për 

automjete toksore; friksione për autmjete toksore; transmisione, rripa transmisioni dhe 

zinxhirë transmisioni për automjete toksore; ingrenazhe për automjete toksore; frena, disqe 
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frenash, dhe veshje të brendshme të frenave për automjete toksore; shasi automjetesh, 

mbulesa automobilash, amortizatorë spiral për automjete, amortizatorë për automjete, kuti 

ingrenazhi për automjete tokësore, timon për automjete, disqe rrotash për automjeteve; 

biçikleta dhe trupat e tyre; timonë dhe baltpirës për biçileta; trupa (karoseri) veturash; 

karkesa shkarkimi për kamionë; rimorkio për traktorë; trupa frigoriferësh për automjete 

toksore; rimorkio tërheqëse për automjete; ulëse për automjete; mbështetës koke për ulëse 

të automjeteve; ulëse sigurie për fëmijë, për automjete; mbulesa ulësesh për automjete; 

mbulesa automjetesh (të formësueara); erësues dielli të adaptuara për automjete; sinjale dhe 

krahë drejtimi për sinjalizues automjetesh; fshirës xhamash dhe krah fshirës për automjete; 

goma të brendshme dhe të jashtme për rrota automjetesh; goma tubeles; takëm për fiksim të 

rotave që përmbajnë copa gome dhe valvule rotash për automjete; xhama për automjete, 

xhama sigurie për automjete, pasqyra që shikojnë mbrapa dhe pasqyra ansore për 

automjete; zinxirë kundër rështiqitjes për automjete; bartës bagazhi për automjete; bartës 

biçikletash dhe skish për automjete; ulëse për biçikleta ose motoçikleta; pompa ajri për 

automjete, për të fry rrotat; alarme kundër vjedhjes për automjete, bori për automjete; rripa 

sigurie për ulëse automjetesh, air bag (paijse sigurie për automjete); karoca bebesh, kariga 

invalidësh, kariga me shtyrje; karoca dore; karoca shopingu; karoca dore me një ose me më 

shumë rrota; karoca shopingu; shporta për mallra të ndryshëm; shporta dore; automjete 

hekurudhore: lokomotiva; trena; tramvaj; vagonë; teleferikë me kabina; teleferikë me ulëse; 

automjete për lëvizje në ujë dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre; 

automjete për lëvizje në ajr dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre, 

motorë, elektrik, për automjete toksore, timonë (pjesë të automjeteve), pjesë strukturale për 

automjete toksore, pjesë strukturale për automjete  

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

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

këtë klasë; materiale izoluese, ndaluese dhe zaptues: ngjyra izoluese, pëlhura izoluese, 

shirita dhe fasha për izolim, mbulesa izoluese për makina industriale, kompozime lidhëse 

për bashkim, rondele, O-unaza për qëllime izoluese, jo për rrubineta; tuba fleksibël të bëra 

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

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

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

metali; zërë lidhëse për radiatorët e automjeteve; plastikë sintetike si produkt gjysëm i 

përpunuar në formë të folive, pllakave, shufrave, profileve, zorëve, tubave, bloçeve, gomës 

së lëngët, shkumës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/604 

(220) 14/05/2019 

(731) ZINKUNIE BV Van Salmstraat 46 

5281 RS BOXTEL, NL 

(591) Ngjyrë e zezë, e bardhë, e gjelbër (e 

gjelbër tirkiz). 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Ndërtesa të transportueshme nga metali; Materiale ndërtimi nga zingu, bakri, 
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çeliku dhe plumbi; mbulesa çatish nga metali; Dritare të formësuara në formë kupole 

(Metali); Matertiale ndërtimi metalike  

19   Materiale ndërtimi (jo metalike); Ndërtesa të transportueshme  jo metalike; Mbulesa 

kulmesh jo metalike   

35   Shërbime reklamimi dhe promovimi; Shërbime të shitjes me pakicë; Shërbime të 

shitjes me shumicë; Import; Eksport; Prezantim në mediat e komunikimit për qëllime 

shitjeje; Konsulta biznesi; Të gjitha shërbimet e lartëpërmendura lidhur me materialet e 

ndërtimit nga metali dhe jo metalike; Shitje me shumicë dhe pakicë duke shfrytëzuar rrjetin 

global kompjuterik; Shitje online me shumicë dhe pakicë; Shitje me shumicë dhe pakicë 

nëpërmjet katalogëve; Shërbime të kontrollit administrativ të aksioneve; Programe 

administrative nxitëse të shitjes; Funskione zyre, duke përfshi edhe ato për përpunimin e 

urdhërave; Interenet marketing; Të gjitha shërbimet e lartëpërmendura lidhur me materialet 

e ndërtimit nga metali dhe jo metalike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/605 

(220) 14/05/2019 

(731) Spartan Race, Inc. 234 Congress 

Street, 5th Floor, Boston, MA 02110, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 28  ''Mallra sporti, aparate, pajisje, makina dhe mjete për ngritje të peshave, fuqizim, 

atletikë, fitnes fizik, stërvitje, kondicionim të fitnesit fizik, gjimnastikë dhe trajnimin e 

trupit, gjegjësisht shufra të peshëngritjes, shtangë dore, pesha për stervitje, pesha për dorë, 

pllaka të peshuara, manikotë dhe mengene të shufrave të peshëngritjes për përdorim me 

shufra të peshëngritjes, dhe që shiten si një njësi me shufra të peshëngritjes, shkumës për 

peshëngritje, vazo të shkumësit për peshëngritje dhe mbajtëse të shkumësit për përdorim 

me shkumës për peshëngritje, rafte të magazinimit të paisjeve atletike, litar kërcimi, rripa 

për peshëngritje, rulo shkume për stervitje, thasë rëre të bëra nga neoprene për stërvitje të 

fitnesit fizik, mbështjellëse të kyçit të dores për peshëngritje, mbështjellës të gjurit për 

peshngritje, mbështjellës të brrylit për peshngritje, mbështjelles të kërcit dhe pulpit të 

këmbës për peshëngritje, litarë kërcimi nga një këmbë në tjetrën, litarë për alpinizem, litarë 

trajnimi, litarë të kondicionimit për fitnes fizik, shufra për ngritje, mulli me shirit për ecje, 

rulo shkume për stërvitje të këmbëve, rulo shkume për stërvitjen e muskujve,  top hekuri 

me dorëz, topa mjekësor, topa përplasës, topa për stërvitje, trajnim dhe zhdërvjelltësi, 

makina kanotazhi, bicikleta të palëvizshme, rrogoz abdominal, rrota abdominale, rrogoz për 

makina stërvitjeje, to[pa stabiliteti për stërvitje, topa refleksi për stërvitje jo për qëllime 

mjekësore, topa mjekësor, topa balansimi, kuti pliometrike, unaza gjimnastike, rripa 

stimulimi elektrik për forcimin e muskujve, pesha për nyje të këmbëve, pesha për kyçe të 

dores, dorëza për peshëngritje, dorëza për stërvitje, dorëza për ushtrime, shirita zgjatës për 

stërvitje, rripa dhe shirita të ngulitur në dyer apo objekte pë përformancen e ushtrimeve të 

ndryshme të fitnesit fizik, shirita rezistence, tubacione rezistence, shirita force, kona për 

shpejtësi dhe trajnim të shkathtësive, shkallë për ngritje, pengesa për trajnime të kurseve 

me pagesa, garave të shpejtësis dhe konkurrimeve , gjegjësisht pengesa pistës dhe 
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shpejtësis, shtylla zhdërvjelltësie, dorëza ballafaqimi, jastëk për shkelmim për përdorim në 

artet luftarake, mbrojtëse për duar për përdorim në atletikë, mbrojtëse kyçi për përdorim në 

atletikë, mbrojtëse parakrahu për përdorim në atletikë, mbrojtëse pulpi të këmbëve për 

përdorim në atletikë, mbrojtëse kërci dhe qafës së këmbëve për përdorim në atletikë, shtiza 

për hedhje për përdorim në gara atletike, dhe çanta të përshtatura posaçërisht për paisje 

sporti ''  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/606 

(220) 14/05/2019 

(731) Spartan Race, Inc. 234 Congress 

Street, 5th Floor, Boston, MA 02110, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  “Veshje; veshje sporti; kapela; kasketë; triko (pulovër); xhaketa; shalla; rroba të 

brendshme; jelekë; pantollona sporti; këmisha sporti; fanella; veshje noti; këpucë sporti; 

këpucë; mbulesa për kokë”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/607 

(220) 14/05/2019 

(731) KosovaJob SH.P.K 

Rr.Imzo Nik Prela Villa -1, Ulpianë 

10000, Prishtinë, KS 

(740)  Visar Kstrati Rr.Imzo Nik Prela Villa 

-1, Ulpianë 10000, Prishtinë, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. 

Administrimi (Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi 

administrativ i urdhëresave të blerjes; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; 

Materiale reklamuese (Përditësimi i); Hapësira reklamuese (Qeraja e) Këshilla për 

konsumatorë (informacion komercial dhe) [dyqan për këshilla të konsumit]; Analiza 

(Çmimi i kostos); Vlerësime (Biznesi); Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; 

Aranzhimin e abonimeve të shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; Artistët 

(Menaxhim i biznesit të performimit); Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale 

për) [dyqan për këshilla të konsumit] Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; 

Reklamim direkt me postë; Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për 

qëllime promovuese (Organizimi e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për 

reklamim apo promovimi i shitjes; Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime 
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komerciale ose reklamuese; Reklamat në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e 

komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; Prodhimi i filmave të reklamës; 

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

publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i materialit për qera; Tekste për 

publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); Reklamim në radio; Komerciale 

në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime të shitjes me pakicë (Prezentimi i 

mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i shitjes për të tjerët; Mostrat 

(Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; Reklamat 

televizive; Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci Punësimi; Komerciale televizive; 

Panaire tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale ose reklamuese; Transkriptim; 

Daktilografim; Përditësimi i materialeve reklamuese; Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve 

publicitare  

41   Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Prodhim të filmit, përveç reklamave për filma; Shërbime 

udhëzuese; Shërbime për plan urbanistik, përveç për qëllime reklamimi; Mikrofilmimi; 

Modelimi për artistë; Projektorë dhe pajisje për film (Me qera e); Studio filmi; Prezantime 

të filmit në teatër; Shërbime e reporterëve të lajmeve; Organizimi i garave [arsimit apo 

argëtimit]; Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi 

fotografik; Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; 

Prodhimi i shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve 

elektronike, që nuk shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave 

elektronike në linjë; Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet 

radiotelevizive (Prodhimi i); Setet radiotelevizive (Me qera e); Radio argëtuese; Pajisjet 

audio me qera; Kamera me qera; Filma kinemaje me qera; Aparate të ndriçimit për 

grupe teatrale apo studiot televizive me qera; Projektorë dhe pajisje për film me qera; Sete 

për radio dhe televizion me qera; Shfaqje peisazhi me qera; Stazë peisazhi me qera; Shfaqje 

(Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Stazë peisazhi (Me qera e); Studiot (Filma); 

Titrimi; Mësimdhënie; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe); 

Sete për televizorë (Radio me qera dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Prodhime të teatrit; Editimi i 

videokasetave; Prodhimi i filmit me videokasetë; Videokaseta (Me qera e); Filmim; 

Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen 

e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare  

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe projektime të lidhura me 

to;analiza industriale dhe shërbime hulumtuese; projektim dhe zhvillim të harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë. Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në 

elektronike; Krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët; Konvertimin e të 

dhënave të programeve kompjuterike dhe të të dhënave [konvertimin jo fizik]; Dekor 

(Projektim i brendshëm);Shërbime të projektimit (Paketimit); Dizajnimi (Veshje); 

Dizajnimi (Arte grafike); Digjitalizimi i dokumenteve [skanimi]; Draftimi (Konstruksion); 

Dizajnimi i arteve grafike; Kontrolli i cilësisë; Veprat e artit (Autentifikimi)  

45  Shërbime personale dhe sociale të ofruara nga të tjetër për ti plotësuar nevojat e të 

tjerëve  
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(210) KS/M/ 2019/608 

(220) 14/05/2019 

(731) KosovaJob SH.P.K Rr.Imzo Nik Prela 

Villa -1, Ulpianë 10000, Prishtinë, 

Republika e Kosovës, KS 

(591) e zezë 

(740)  Visar Kstrati Rr.Imzo Nik Prela Villa 

-1, Ulpianë 10000, Prishtinë, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)   KOSOVAJOBS  

 

 
     

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. 

Administrimi (Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi 

administrativ i urdhëresave të blerjes; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; 

Materiale reklamuese (Përditësimi i); Hapësira reklamuese (Qeraja e) Këshilla për 

konsumatorë (informacion komercial dhe) [dyqan për këshilla të konsumit]; Analiza 

(Çmimi i kostos); Vlerësime (Biznesi); Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; 

Aranzhimin e abonimeve të shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; Artistët 

(Menaxhim i biznesit të performimit); Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale 

për) [dyqan për këshilla të konsumit] Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; 

Reklamim direkt me postë; Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për 

qëllime promovuese (Organizimi e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për 

reklamim apo promovimi i shitjes; Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i 

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

komerciale ose reklamuese; Reklamat në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e 

komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; Prodhimi i filmave të reklamës; 

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

publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i materialit për qera; Tekste për 

publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); Reklamim në radio; Komerciale 

në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime të shitjes me pakicë (Prezentimi i 

mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i shitjes për të tjerët; Mostrat 

(Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; Reklamat 

televizive; Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci Punësimi; Komerciale televizive; 

Panaire tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale ose reklamuese; Transkriptim; 

Daktilografim; Përditësimi i materialeve reklamuese; Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve 

publicitare  

41   Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Prodhim të filmit, përveç reklamave për filma; Shërbime 
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udhëzuese; Shërbime për plan urbanistik, përveç për qëllime reklamimi; Mikrofilmimi; 

Modelimi për artistë; Projektorë dhe pajisje për film (Me qera e); Studio filmi; Prezantime 

të filmit në teatër; Shërbime e reporterëve të lajmeve; Organizimi i garave [arsimit apo 

argëtimit]; Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi 

fotografik; Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; 

Prodhimi i shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve 

elektronike, që nuk shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave 

elektronike në linjë; Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet 

radiotelevizive (Prodhimi i); Setet radiotelevizive (Me qera e); Radio argëtuese; Pajisjet 

audio me qera; Kamera me qera; Filma kinemaje me qera; Aparate të ndriçimit për 

grupe teatrale apo studiot televizive me qera; Projektorë dhe pajisje për film me qera; Sete 

për radio dhe televizion me qera; Shfaqje peisazhi me qera; Stazë peisazhi me qera; Shfaqje 

(Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Stazë peisazhi (Me qera e); Studiot (Filma); 

Titrimi; Mësimdhënie; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe); 

Sete për televizorë (Radio me qera dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Prodhime të teatrit; Editimi i 

videokasetave; Prodhimi i filmit me videokasetë; Videokaseta (Me qera e); Filmim; 

Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen 

e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe projektime të lidhura me 

to;analiza industriale dhe shërbime hulumtuese; projektim dhe zhvillim të harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë. Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në 

elektronike; Krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët; Konvertimin e të 

dhënave të programeve kompjuterike dhe të të dhënave [konvertimin jo fizik]; Dekor 

(Projektim i brendshëm);Shërbime të projektimit (Paketimit); Dizajnimi (Veshje); 

Dizajnimi (Arte grafike); Digjitalizimi i dokumenteve [skanimi]; Draftimi (Konstruksion); 

Dizajnimi i arteve grafike; Kontrolli i cilësisë; Veprat e artit (Autentifikimi)  

45  Shërbime personale dhe sociale të ofruara nga të tjetër për ti plotësuar nevojat e të 

tjerëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/609 

(220) 14/05/2019 

(731) KosovaJob SH.P.K Rr.Imzo Nik Prela 

Villa -1, Ulpianë 10000, Prishtinë, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  KosovaJob SH.P.K Rr.Imzo Nik 

Prela Villa -1, Ulpianë 10000, Prishtinë, 

Republika e Kosovës 

 
 

(540)  KOSOVAJOB 

 

 
     

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. 

Administrimi (Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi 

administrativ i urdhëresave të blerjes; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; 

Materiale reklamuese (Përditësimi i); Hapësira reklamuese (Qeraja e) Këshilla për 

konsumatorë (informacion komercial dhe) [dyqan për këshilla të konsumit]; Analiza 
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(Çmimi i kostos); Vlerësime (Biznesi); Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; 

Aranzhimin e abonimeve të shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; Artistët 

(Menaxhim i biznesit të performimit); Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale 

për) [dyqan për këshilla të konsumit] Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; 

Reklamim direkt me postë; Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për 

qëllime promovuese (Organizimi e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për 

reklamim apo promovimi i shitjes; Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i 

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

komerciale ose reklamuese; Reklamat në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e 

komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; Prodhimi i filmave të reklamës; 

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

publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i materialit për qera; Tekste për 

publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); Reklamim në radio; Komerciale 

në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime të shitjes me pakicë (Prezentimi i 

mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i shitjes për të tjerët; Mostrat 

(Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; Reklamat 

televizive; Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci Punësimi; Komerciale televizive; 

Panaire tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale ose reklamuese; Transkriptim; 

Daktilografim; Përditësimi i materialeve reklamuese; Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve 

publicitare  

41  Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Prodhim të filmit, përveç reklamave për filma; Shërbime 

udhëzuese; Shërbime për plan urbanistik, përveç për qëllime reklamimi; Mikrofilmimi; 

Modelimi për artistë; Projektorë dhe pajisje për film (Me qera e); Studio filmi; Prezantime 

të filmit në teatër; Shërbime e reporterëve të lajmeve; Organizimi i garave [arsimit apo 

argëtimit]; Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi 

fotografik; Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; 

Prodhimi i shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve 

elektronike, që nuk shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave 

elektronike në linjë; Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet 

radiotelevizive (Prodhimi i); Setet radiotelevizive (Me qera e); Radio argëtuese; Pajisjet 

audio me qera; Kamera me qera; Filma kinemaje me qera; Aparate të ndriçimit për 

grupe teatrale apo studiot televizive me qera; Projektorë dhe pajisje për film me qera; Sete 

për radio dhe televizion me qera; Shfaqje peisazhi me qera; Stazë peisazhi me qera; Shfaqje 

(Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Stazë peisazhi (Me qera e); Studiot (Filma); 

Titrimi; Mësimdhënie; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe); 

Sete për televizorë (Radio me qera dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Prodhime të teatrit; Editimi i 

videokasetave; Prodhimi i filmit me videokasetë; Videokaseta (Me qera e); Filmim; 

Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen 

e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare  

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe projektime të lidhura me 



Buletini Zyrtar Nr. 82 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

103 

 

to;analiza industriale dhe shërbime hulumtuese; projektim dhe zhvillim të harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë. Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në 

elektronike; Krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët; Konvertimin e të 

dhënave të programeve kompjuterike dhe të të dhënave [konvertimin jo fizik]; Dekor 

(Projektim i brendshëm);Shërbime të projektimit (Paketimit); Dizajnimi (Veshje); 

Dizajnimi (Arte grafike); Digjitalizimi i dokumenteve [skanimi]; Draftimi (Konstruksion); 

Dizajnimi i arteve grafike; Kontrolli i cilësisë; Veprat e artit (Autentifikimi)  

45  Shërbime personale dhe sociale të ofruara nga të tjetër për ti plotësuar nevojat e të 

tjerëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/610 

(220) 14/05/2019 

(731) QUEEN FASHION SH.P.K 

Rruga Mehmet Gradica, kati II, hyrja nr.29 

Prishtinë, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  QUEEN FASHION 

 

 
     

 

(511) 24  Tekstile dhe zëvendësuesit e tekstilit; pelhura shtëpiake; perde prej tekstili ose 

plastike  

25  Veshje, mbathje, mbulesa koke  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione në zyrë; shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë, importi-eksporti i produkteve në tekstil të përfshira në 

klasen 24, veshje,mbathje,mbulesa koke  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/611 

(220) 15/05/2019 

(731) Bank of America Corporation (a 

corporation organized under the laws of 

Delaware, United States of America) 

100 North Tryon Street, Charlotte, North 

Carolina 28255 United States of America, 

US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  BOFAS 

 

 
     

 

(511) 9   “Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik, softuer i shkarkueshëm në formë të 

aplikacionit mobil për hulumtime financiare, informata financiare, analiza financiare, 

planifikime financiare, menaxhime financiare, menaxhime të investimeve, shërbime 

bankimi, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve elektronike të 

transfereve të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave elektronike, 
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transaksioneve financiare, transfere të fondeve elektronike”  

36   “"Sigurime; punët financiare; punët monetare; punët për patundshmëritë; hulumtime 

financiare; informata financiare; analiza financiare; këshilla financiare; planifikime 

financiare; konsultime financiare; menaxhime financiare; investime agjentësh; investime 

konsultimesh; investime menaxhimi; investime këshilluese; investime të fondeve të 

përbashkëta; shërbimet bankare; shërbimet e kredit dhe debit kartelave; tregtimin e letrave 

me vlerë, aksioneve, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, mallërave, opsioneve dhe 

porduketve te tjera derivative për të tjerët; planifikimin financiar për për penzionim; 

informata dhe shërbimet financiare të ofruara online nga një kompjuter databazë apo rrjetit 

global kompjuterik”  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe dizajnimi për to; anailizimin 

industrial dhe shërbimet e hulumtimeve; dizajnimin dhe zhvillimin e harduerit dhe siftuerit 

kompjuterik; programim kompjuterik; shërbime konsultimi lidhur me softuerin 

kompjuterik; analiza të sistemeve kompjuterike; ofrime të softuerit kompjuterik online; 

Ofrim online të softuerit të pa-shkarkueshëm për hulutime financiare, informata financiare, 

analiza financiare, planifikim financiar, menaxhim financiar, menaxhim të investimeve, 

shërbime bankimi, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve 

elektronike të transfereve të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave 

elektronike, transaksioneve financiare, transfere të fondeve elektronike; dizajnim, 

mirëmbajtje, zhvillim dhe përditësim i softuerit kompjuterik për hulumtime financiare, 

informata financiare, analiza financiare, planifikim financiar, menaxhim financiar, 

menaxhim të investimeve, shërbime bankimi, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, 

ofrime të procesimeve elektronike të transfereve të fondeve elektronike, ACH, çeqeve 

elektronike dhe pagesave elektronike, transaksioneve financiare, transfere të fondeve 

elektronike”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/612 

(220) 15/05/2019 

(731) ÖZ-KA LASTİK VE KAUÇUK 

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad. No:129 

41140 Başiskele Kocaeli TURKEY, TR 

(591) e verdhë dhe hiri 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 12   Goma të jashtme dhe të mbrendëshme për rrota të automjeteve; pneumatik pa 

goma të mbrendëshme; set për rregullimin e gomave për automjete, i cili përbëhet prej 

harrnave për goma dhe valvula për goma  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/613 

(220) 15/05/2019 

(540)   
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(731) A. Menarini Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.r.l. A limited liability company, 

organized and existing under the laws of 

Italy, Adresa: Via dei Sette Santi 3, Firenze, 

Italy, IT 

(591) e kuqe, portokalli, e gjelbërt, e kaltërt 

dhe hiri 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

 

     

 

(511) 5   Antibiotikët  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/615 

(220) 16/05/2019 

(731) N.T.P. "ICN & BM" 

Rr. Emrush Miftari, nr. 12, 10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  KATOPIL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/616 

(220) 16/05/2019 

(731) N.T.P "ICN & BM" Rr. Emrush 

Miftari, nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  VOLTARILA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/617 

(220) 16/05/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 

a Delaware Corporation 300 Park Avenue, 

New York, New York 10022, United States 

(540)  CATALYST 
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of America 

, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(511) 3   “Pasta dhëmbësh jo-mjekësore dhe shpërlarëse të gojës jo-mjekësore”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/618 

(220) 16/05/2019 

(731) Reign Beverage Company LLC, 

1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 

California 90063, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  YOUR REIGN,YOUR RULES 

 

 
     

 

(511) 32  “Pije jo-alkoolike.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/619 

(220) 16/05/2019 

(731) Reign Beverage Company LLC, 

1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 

California 90063, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  REFUEL. REFRESH.RECOVER 

 

 
     

 

(511) 32  “Pije jo-alkoolike”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/621 

(220) 17/05/2019 

(731) Fatlum Rexhepi Adresa: Rr. Bedri 

Bislimi, Balloc - Podujevë 11000, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D 

L.L.C., Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 32   Ujërat minerale dhe të gazuara si dhe pijet tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëng frutash, shurupet dhe gatitje tjera për prodhimin e pijeve freskuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/622 

(220) 17/05/2019 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  SHARP TWIST 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për 

llullë; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për përdorim mjekësor); puro; 

cigarillos; shkrepsa për cigare; shkrepsa për puro; çibrit; artikuj për duhanpirës; letër për 

cigare; tub për cigare; filtra të cigareve; makina xhepi për mbështjelljen e cigares; makina 

manuale për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëngje për cigare 

elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/623 

(220) 17/05/2019 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  COLD SKY 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për 

llullë; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për përdorim mjekësor); puro; 

cigarillos; shkrepsa për cigare; shkrepsa për puro; çibrit; artikuj për duhanpirës; letër për 
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cigare; tub për cigare; filtra të cigareve; makina xhepi për mbështjelljen e cigares; makina 

manuale për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëngje për cigare 

elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/624 

(220) 17/05/2019 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  PURPLE RAZE 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për 

llullë; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për përdorim mjekësor); puro; 

cigarillos; shkrepsa për cigare; shkrepsa për puro; çibrit; artikuj për duhanpirës; letër për 

cigare; tub për cigare; filtra të cigareve; makina xhepi për mbështjelljen e cigares; makina 

manuale për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëngje për cigare 

elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/625 

(220) 17/05/2019 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ICE CUBE 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për 

llullë; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për përdorim mjekësor); puro; 

cigarillos; shkrepsa për cigare; shkrepsa për puro; çibrit; artikuj për duhanpirës; letër për 

cigare; tub për cigare; filtra të cigareve; makina xhepi për mbështjelljen e cigares; makina 

manuale për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëngje për cigare 

elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën  
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(210) KS/M/ 2019/626 

(220) 17/05/2019 

(731) Burim Çitaku Bajçinë, p.n. 11000 

Podujevë, KS 

(591)  Gold 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3   Kozmetikë, Parfumeri dhe preparate tjera te tualetit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/627 

(220) 17/05/2019 

(300) 018002218  19/12/2018  EU 

(731) RAUCH Fruchtsäfte GmbH  

Langgasse 1, 6830 Rankweil, AT 

(591) E verdhë: Pantone 108C;  

E kuqe: Pantone 187C; 

E Gjelber: Pantone 3292C 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; Ekstraktet e mishit; Mishi; Pemët 

dhe perimet e konservuara, të thara, të ziera, të ngrira dhe të ngrira thellë; Pemët dhe 

perimet e përpunuara; Fruta të ngrira, në veçanti për prodhimin ose përpunimin e 

mëtejshëm të lëngjeve te trasha; Përzierjet e frutave; Rriska te frutave te ngrira, Përzierje e 

ushqimeve te imta (snaks), që përbëhet kryesisht ose vetëm nga pemët dhe perimet; 

Desertët e frutave; xhem frutash; Ushqim me baze te snaks te frutave; Sallatë frutash; Pulpë 

frutash; Rriska te frutave; Pastë frutash; Pure frutash; Pluhur frutash; Reçele frutash; Fruta 

te aromatizura; Fruta turshi; Produkte te frutave te thata; Fruta te fermentuara; Fruta te 

konservuara; Fruta te prera;  Fruta të kristalizuara; Përgatitjet e frutave të përpunuara; 

Përgatitjet e frutave të përpunuara; Fruta në rriska; Fruta të kristalizuara; Fruta në shishe; 

Fruta në rriska ne shishe; xhelatinat, reçelet, kompostot; Vezë; Qumështi dhe produktet e 

qumështit; Gjalpë, Jogurt, djathë dhe produkte djathi; Vajra dhe yndyrna ushqimore; Pure 

frutash; Koncentrate te frutave; Përgatitjet e frutave; Sallatë frutash; Pure të frutave; Purée 

e mollës; Paste domate; Qumështi dhe produktet e qumështit me kafe ose shije kafeje; Pije 

të përziera me bazë qumështi; Pije të përziera me përmbajtje të lartë të qumështit; Pije të 

përziera me përmbajtje kryesisht të qumështit; Pije të përziera me bazë qumështi; Lëngje 

frutash për gatim; Pije qumështi që përmbajnë pemë; Pijet me bazë qumështi që përmbajnë 

lëng frutash  
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30   Kafja, çaji, kakao dhe kafe artificiale; Pijet me bazë kafeje; Pije çaji; Çokolatë për 

pirje; Pijet me bazë kakao; Pijet me bazë kafeje, me bazë çaji dhe/ose me bazë kakao; Pije 

kafeje me qumësht; pije me bazë kafe me qumësht; Kapuqino; Makiato; Late-makiato; 

Kafe e ftohte; Orizi; Tapioka dhe sagu; Mielli dhe preparatet e bëra nga drithërat; Ushqime 

të buta; Bukë, brumëra dhe ëmbëlsira; Ëmbëlsira; Ëmbëlsira; Pralina dhe ëmbëlsirat; 

Çokolata dhe produkte çokollate; Akujt për ushqim; Akullore; Sheqeri, mjalti, melasë; 

Tharmi, pluhur për pjekje; Kripë; Mustardë; Uthull, Salcat (melmesat); Mëlmesa për 

marinim; Salcat e frutave; Salcat e domates; Erëza; Akulli; Sanduiçët; Sushi; Maki; 

Aromatizues për ushqim; Çaj i ftohte; pije të bëra në bazë të çajit, çokollatës, kakaos ose 

kafes; Pijet me bazë çaji me aromatizues të frutave ose aromë frutash; Çajra frutash; Çajra 

të frutave që përmbajnë limon dhe /ose aromatizuan me lulelakër; Çajra me fruta që 

përmbajnë pjeshkë dhe /ose aromatizohen me mjaltë; Pije me aromë të bazuar në ujë dhe 

çaj; Pijet me aromë të çajit; Pijet me bazë çaji  

32  Birra; Shendi; Ujërat minerale dhe ujërat e gazuar; Pije jo alkoolike; Pijet  

joalkoolike që përmbajnë lëng molle; Lëngjet; Pije frutash dhe lëngje frutash; Lëng molle; 

Nektarët; Nektarë frutash; Pijet e nektarit të frutave; Lëngjet e perimeve, pije të perimeve 

dhe lëngje perimesh [pije]; Shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije; Pije Energjike; 

Pije  Energjike; Limonatat; Pijet joalkoolike, në veçanti të aromatizuara me fruta; Pije jo 

alkoolike, në veçanti pije të aromatizuara me fruta; Pije ose fruta te përziera me qumësht, 

jogurt ose akullore; Pijet e aromatizuara në bazë të ujit dhe/ose ekstrakteve të çajit; Pije me 

bazë uji; Lëng kokosi; Ujë kokosi; Lëng domatesh; Pije jo alkoolike me lëng frutash; 

Ekstrakte frutore jo-alkoolike; Koncentrate të lëngjëve të frutave; Koktej, jo-alkoolike; Pije 

izotike; Pijet sportive; Pijet që përmbajnë vitamina (jo për qëllime mjekësore); Pije jo 

alkoolike me përbërës të kafesë ose aromatizues kafeje, pije joalkolike energjike me 

përbërës të kafesë ose aromatizues kafeje; Must (lëng frutash te prera); Aperitivë 

joalkoolikë; Pijet jo alkoolike të përbërë nga lëngu i kokosit ose uji i kokosit ose që 

përmbajnë lëngë të aromatizuar të kokosit ose aromatizues të kokosit; Pije nga hirra; Pije jo 

alkoolike me aromë frutash; Pijet joalkoolike që përmbajnë pemë ose ekstrakte frutash; 

Shurupe për pije; Shurupe frutash dhe preparate të tjera jo-alkoolike të frutave për të bërë 

pije joalkolike; Verë me gaz joalkoolike; Pije jo alkoolike të aromatizuara me çaj; Pije jo 

alkoolike te aromatizuara me kafe; Pijet joalkoolike që përmbajnë çaj ose ekstrakte çaji; 

Pijet joalkoolike që përmbajnë kafe ose ekstrakte kafeje; Pije jo alkoolike që përmbajnë 

aromatizues çaji ose kafeje 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/628 

(220) 20/05/2019 

(731) Ilir Hoxha Rruga Rexhep Mala Nr. 

28A-  Prishtinë, KS 

(591) Verdhe dhe Zeze 

(740)  Arjana Shala Rruga Rexhep Mala Nr. 

28A-  Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 42  Shërbimet shkencore, teknologjike, hulumtimet dhe projektet që lidhen me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore industriale; projektimin dhe zhvillimin e 

pajisjeve dhe programeve kompjuterike. 
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Klasa 42  përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga personat, individualisht ose 

kolektivisht, në lidhje me aspektet teorike dhe praktike të fushave komplekse të 

aktiviteteve; shërbime të tilla ofrohen nga anëtarët e profesioneve si kimistë, fizikantë, 

inxhinierë, programues kompjuteri, etj 

Kjo Klase përfshin, në veçanti: 

- Shërbimet e inxhinierëve dhe shkencëtarëve të cilët ndërmarrin vlerësime, 

vlerësime, hulumtime dhe raporte në fushat shkencore dhe teknologjike (përfshirë 

konsulencën teknologjike); 

- Kompjuteri dhe shërbimet teknologjike për sigurimin e të dhënave kompjuterike 

dhe personale dhe informaione financiare dhe për zbulimin e aksesit të paautorizuar në të 

dhëna dhe informacione; 

- Shërbime hulumtuese shkencore për qëllime mjekësore. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/629 

(220) 20/05/2019 

(731) Ilir Hoxha Rruga Rexhep Mala Nr. 

28A-  Prishtinë, KS 

(591) Verdhe dhe Zeze 

(740)  Arjana Shala Rruga Rexhep Mala Nr. 

28A-  Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 42   

Shërbimet shkencore, teknologjike, hulumtimet dhe projektet që lidhen me to; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore industriale; projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe 

programeve kompjuterike. 

Klasa 42  përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga personat, individualisht ose 

kolektivisht, në lidhje me aspektet teorike dhe praktike të fushave komplekse të 

aktiviteteve; shërbime të tilla ofrohen nga anëtarët e profesioneve si kimistë, fizikantë, 

inxhinierë, programues kompjuteri, etj 

Kjo Klase përfshin, në veçanti: 

- Shërbimet e inxhinierëve dhe shkencëtarëve të cilët ndërmarrin vlerësime, 

vlerësime, hulumtime dhe raporte në fushat shkencore dhe teknologjike (përfshirë 

konsulencën teknologjike); 

- Kompjuteri dhe shërbimet teknologjike për sigurimin e të dhënave kompjuterike 

dhe personale dhe informaione financiare dhe për zbulimin e aksesit të paautorizuar në të 

dhëna dhe informacione; 

- Shërbime hulumtuese shkencore për qëllime mjekësore. 
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(210) KS/M/ 2019/630 

(220) 20/05/2019 

(731) Atlantik Group 10500 

Preoce/Gracanice, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)  ChikChak 

 

 
     

 

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

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

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrëra  

30  Kafe,caj,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,musardë;uthull, salca (për shije); 

erëza; akull  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/631 

(220) 20/05/2019 

(731) Atlantik Group 10500 

Preoce/Gracanice, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

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

jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  MomentRoma 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, caj, kako, 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( 

përshije); erëza; akull  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/632 

(220) 20/05/2019 

(731) Atlantik Group 10500 

Preoce/Gracanice, KS 

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

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  NutriGo 

 

 
     

 

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

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

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna  

30  Kafe, caj, kako, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire, bombone; akullore; 
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mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca( përshije); erëza; 

akull  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/633 

(220) 20/05/2019 

(300) 017987315  20/11/2018  EU 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  LUCKY STRIKE ORIGINAL 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për 

llullë; produktet e duhanit; zëvendesues te duhanit( jo per perdorim mjeksor); puro; 

cigarillos; shkrepsa per cigare; shkrepsa per puro; cibrit; artikuj per duhanpires; leter per 

cigare; tub per cigare; filtra te cigareve, makina xhepi per mbeshtjelljen e cigares; makina 

manuale per mbushjen e tubave te letres me duhan;cigare elektronike; lengje per cigare 

elektronike; produkte te duhanit te cilat ngrohen  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/634 

(220) 20/05/2019 

(300) 33501  21/11/2018  AD 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

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

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  SLOW CURED 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për 

llullë; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për përdorim mjekësor); puro; 

cigarillos; shkrepsa për cigare; shkrepsa për puro; çibrit; artikuj për duhanpirës; letër për 

cigare; tub për cigare; filtra të cigareve; makina xhepi për mbështjelljen e cigares; makina 

manuale për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëngje për cigare 

elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën  
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(210) KS/M/ 2019/635 

(220) 20/05/2019 

(300) 017987297  20/11/2018  EU 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  LUCKY STRIKE CHILL 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për 

llullë; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për përdorim mjekësor); puro; 

cigarillos; shkrepsa për cigare; shkrepsa për puro; çibrit; artikuj për duhanpirës; letër për 

cigare; tub për cigare; filtra të cigareve; makina xhepi për mbështjelljen e cigares; makina 

manuale për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëngje për cigare 

elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/636 

(220) 20/05/2019 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100 

Wilmington DE 19808-1674, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  INDIGO WILD 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për 

llullë; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për përdorim mjekësor); puro; 

cigarillos; shkrepsa për cigare; shkrepsa për puro; çibrit; artikuj për duhanpirës; letër për 

cigare; tub për cigare; filtra të cigareve; makina xhepi për mbështjelljen e cigares; makina 

manuale për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëngje për cigare 

elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/637 

(220) 20/05/2019 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

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

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  LUCKY STRIKE AMBER 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për 
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llullë; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për përdorim mjekësor); puro; 

cigarillos; shkrepsa për cigare; shkrepsa për puro; çibrit; artikuj për duhanpirës; letër për 

cigare; tub për cigare; filtra të cigareve; makina xhepi për mbështjelljen e cigares; makina 

manuale për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëngje për cigare 

elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/638 

(220) 20/05/2019 

(731) Vector Pest Control SH.P.K. 

Rr. Ymer Prizreni p.n. Suharekë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  VECTOR 

 

 
     

 

(511) 5   Peparate farmaceutike; herbicide, insecticide, fungicide, dhe preparate për luftimin 

e kafsheve të këqia, për përdorim vetjak e industrial  

35   Reklamimi; menaxhim biznesi; administrim biznesi; punë zyreje; shërbimi i shitjes me 

shumicë dhe pakicë të ushqimit, te pijeve alkoolike dhe joalkoolike, te produkteve 

farmaceutike, kozmetike, parfumeve, ilaçeve, produkteve shtëpiake, produkteve higjienike, 

te produkte për larje dhe pastrim, te produkteve për kopshtari, dhënien e informacioneve 

dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e produkteve farmaceutike që do të 

blihen  

39  Shërbimet e transportit; paketimit i produkteve; te magazanimit të produkteve; 

shërbimet e transportit të porosive për blerjet on-line dhe jo on-line, shërbimet të 

organizimit dhe dhënies me qera të mjeteve të transportit, shërbime për ruajtjen dhe 

magazinimin e mallit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/639 

(220) 20/05/2019 

(731) Vector Pest Control SH.P.K. 

Rr. Ymer Prizreni p.n. Suharekë, KS 

(591) E gjelbërt (mint), kafe.  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Peparate farmaceutike; herbicide, insecticide, fungicide, dhe preparate për luftimin 

e kafsheve të këqia, për përdorim vetjak e industrial  

35    Reklamimi; menaxhim biznesi; administrim biznesi; punë zyreje; shërbimi i shitjes me 

shumicë dhe pakicë të ushqimit, te pijeve alkoolike dhe joalkoolike, te produkteve 

farmaceutike, kozmetike, parfumeve, ilaçeve, produkteve shtëpiake, produkteve higjienike, 
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te produkte për larje dhe pastrim, te produkteve për kopshtari, dhënien e informacioneve 

dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e produkteve farmaceutike që do të 

blihen  

39  Shërbimet e transportit; paketimit i produkteve; te magazanimit të produkteve; 

shërbimet e transportit të porosive për blerjet on-line dhe jo on-line, shërbimet të 

organizimit dhe dhënies me qera të mjeteve të transportit, shërbime për ruajtjen dhe 

magazinimin e mallit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/640 

(220) 20/05/2019 

(731) ‘Europrinty shpk’ Blloku A1 – Lagjia 

Kalabria – Prishtinë, KS 

(591) Kuq, Bardh. PANTONE 185C 

WHITE; CMYK C0-M100-Y100-K0; 

CMYK C0-M0-Y0-K0; RGB R234-G0-B41 

RGB R255-G255-B255. 

(740)  Hajriz Zabeli Blloku A1 – Lagjia 

Kalabria – Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makineri dhe mjete mekinerie , pjese motorike ( perveq , mejte te transporitit 

tokesore) komponente  makineri lidhjeje dhe transmetimi ( perveq mjeteve te transportit 

tokesor), vegla bujeqesore qe nuk ne pune me dore , inkububatore per prodhim vezesh  

8  Mjete bujqësore,kopshtarisë dhe peizazhit të drejtuar nga dora; mjete të dorës për 

zdrukthëtarët, artistët dhe artizanët e tjerë, për shembull, cekicët,daltë dhe gravers; vegla 

dore për mjete dore të përdorura me dorë,të tilla si thika dhe thika; vegla dore elektrike dhe 

jo elektrike për trajtimin personal dhe artin e trupit, për shembull, maklina rroje, vegla për 

flokë kacurrela, tattooing, dhe për manikyr dhe pedikyr; pompat e drejtuara me dorë; të tilla 

si thika, forks dhe lugë, duke përfshirë ato të bëra me  metale të cmuara  

9  Peshkim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje) shkencore, detare, matëse, 

fotografike, kinematografike, optike, aparate dhe instrumente për kursimin e jetës dhe 

mësimdhënies; aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin, 

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

riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit; 

disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi; mekanizmat për aparatet me 

funksion të monedhës; regjistrat e keshit, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të 

dhënave, kompjuterët; software kompjuterik; aparat shuarjen e zjarrit  

16  Leter karton dhe mallrat e prodhuara prej ketyre materialve qe nuk jane perfshir ne 

klasa tjera, materiale të shtypura, material per lidhje librash, fotografi, artikuj shkrimi, 

gjites per qellime kancelarie ose shtepie, materiale artistësh, furqa bojrash, makina shkrimi 

dhe artikuj te nevojshem per zyre (perveq orendive), materiale udhëzuese dhe mësimdhënie 

(perveq aparateve) materiale plastike per paketim( qe nuk perfshihen në klasa tjera,) 

modele stampuese, kallëpe stampimi  
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(210) KS/M/ 2019/641 

(220) 20/05/2019 

(731) ‘Europrinty shpk’ Blloku A1 – Lagjia 

Kalabria – Prishtinë, KS 

(591) Gjelbert, Bardh. PANTONE 375C 

WHITE; CMYK C47-M0-Y100-K0 CMYK 

C0-M0-Y0-K0; RGB R147-G213-B0 RGB 

R255-G255-B255. 

(740)  Hajriz Zabeli Blloku A1 – Lagjia 

Kalabria – Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 7  Makineri dhe mjete mekinerie , pjese motorike ( perveq , mejte te transporitit 

tokesore) komponente  makineri lidhjeje dhe transmetimi ( perveq mjeteve te transportit 

tokesor), vegla bujeqesore qe nuk ne pune me dore , inkububatore per prodhim vezesh  

8  Mjete bujqësore,kpshtarisë dhe peizazhit të drejtuar nga dora; mjete të dores për 

zdrukthëtarët, artistët dhe artizanët e tjerë, për shembull,cekicët,daltë dhe gravers; vegla 

dore për mjete dore të përdorura me dorë,të tilla si thika dhe thika; vegla dore elektrike dhe 

jo elektrike për trajtimin personal dhe artin e trupit, per shembull, makina rroje, vegla për 

flokë kacurrela, tattooing,dhe për manikyr dhe pedikyr; pompat e drejtuara me  dorë; të tilla 

si thika, forks dhe lugë, duke përfshirë ato të bëra me metale të cmuara  

9  Peshkim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje) shkencore, detare, matëse, 

fotografike, kinematografike, optike, aparate dhe instrumente për kursimin e jetës dhe 

mësimdhënies; aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin, 

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

riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit; 

disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi; mekanizmat për aparatet me 

funksion të monedhës; regjistrat e keshit, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të 

dhënave, kompjuterët; software kompjuterik; aparat shuarjen e zjarrit  

16  Leter karton dhe mallrat e prodhuara prej ketyre materialve qe nuk jane perfshir ne 

klasa tjera, materiale të shtypura, material per lidhje librash, fotografi, artikuj shkrimi, 

gjites per qellime kancelarie ose shtepie, materiale artistësh, furqa bojrash, makina shkrimi 

dhe artikuj te nevojshem per zyre (perveq orendive), materiale udhëzuese dhe mësimdhënie 

(perveq aparateve) materiale plastike per paketim( qe nuk perfshihen në klasa tjera,) 

modele stampuese, kallëpe stampimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/642 

(220) 20/05/2019 

(731) Joint Stock Company Donskoy Tabak 

1-ya Lugovaya 17 344002 Rostov-on-Don , 

RU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  RICHMOND 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, qofte i perpunuar ose i paperpunuar; duhan per pirje,duhan tub,duhan qe 
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mbeshtjellet me dore, duhane pertypes,duhan snus; cigare, cigare elektronike,puro, 

cigarillos,burnot; artikujt e duhanpiresve te perfshire ne klasen 34; letrat e cigareve, tubat e 

cigareve dhe shkrepesa  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/643 

(220) 20/05/2019 

(731) Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. 

KG Herzbergstraße 3 D-61138 

Niederdorfelden, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)  EA 575 

 

 
     

 

(511) 5  Barnat, kimikatet për qëllime mjekësore, barnat farmaceutike dhe preparatet, 

dezinfektuesit, ushqimet dietetike dhe shtesat dietike për qëllime mjekësore, preparatet 

farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për qëllime mjekësore; ushqim për 

foshnjat.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/644 

(220) 20/05/2019 

(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn Dardani, 

20000 Prizren, KS 

(591) E kuqe, e kafte, e bardhë, ari, e 

verdhë, e verdhë e hapur, e verdhë, e verdhë 

mbyllur, e kalter, kater e hapur, e kalter e 

mbyllur, e gjelbert, e gjelbert e hapur, 

vjollce, portokallë. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,   

akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollade ,biskota qe sherbehen me qymeshte,  

tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore 

,biskota me gjalp,biskota me mjalt, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë 

sheqer i karamelizuar  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/645 

(220) 20/05/2019 

(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn Dardani, 

20000 Prizren, KS 

(591) E kuqe, e kafte, e bardhë, ari, e 

verdhë, e verdhë e hapur, e verdhë, e verdhë 

mbyllur, e kalter, kater e hapur, e kalter e 

(540)   
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mbyllur, e gjelbert, e gjelbert e hapur, 

vjollce, portokallë. 

 
 

     

 

(511) 30  kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,   

akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollade ,biskota qe sherbehen me qymeshte,  

tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore 

,biskota me gjalp,biskota me mjalt,biskota te bluara, kek,ëmbëlsira me përbërje 

karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/646 

(220) 21/05/2019 

(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  TURN-O-GRAPH 

 

 
     

 

(511) 14  Kohëmatës, përkatësisht orë, orë dore, pjesë për orë dhe pajisje për kohëmatës 

dhe shtesa për orë të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera, orë dhe instrumente tjera 

kronometrike, kronometër, kronograf (kohëmates), rripa për orë, numërues [kohëmates], 

kuti dhe këllef për ekspozimin e orëve dhe kohëmatësëve dhe stolive, mekanizma për 

kohëmatës dhe pjesë të tyre; stoli; gurë të çmueshëm dhe gurë gjysëm të çmueshëm; metale 

fisnike dhe legurat e tyre; gjilpëra (stoli)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/647 

(220) 21/05/2019 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  LUCKY STRIKE WILD 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare;duhan,i papërpunuar ose i përpunuar;duhan për mbështjellje;duhan për 
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llullë;produktet e duhanit;zëvëndesues të duhanit ( jo per perdorim 

mjeksor);puro;cigarillos;shkrepsa per cigare;shkrepsa per puro;cibrit;artikuj per 

duhanpires;leter per cigare;tub per cigare;filtra te cigareve;makinan xhepi per mbeshtjelljen  

e cigares;makina manuale per mbushjen e tubave te letres me duhan;cigare 

elektronike;lengje per cigare elektronike;produkte te duhanit te cilat ngrohen  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/648 

(220) 21/05/2019 

(300) 88/207168  27/11/2018  US 

(731) Reign Beverage Company LLC 

1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 

California 90063, US 

(591) E verdhë, e kaltërt, e bardhë dhe e 

zezë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  ''Pije për fitnes“  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/649 

(220) 21/05/2019 

(300) 88/207138  27/11/2018  US 

(731) Reign Beverage Company LLC 

1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 

California 90063, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  ''Pije për fitnes“.   
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(210) KS/M/ 2019/650 

(220) 21/05/2019 

(731) CCI R&D 1, rue Robert Dumont ZA 

des Pâtis, 27400 ACQUIGNY, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  “Produkte kozmetike për kujdes të lëkurës; krema, qumësht, losione, xhele dhe 

pluhur (jo për përdorim mjekësor) për fytyrë, trup dhe duar; emulsion lagështuese; pomadë 

për përdorim kozmetik; produkte parfumerike; parfuma; ujë tualeti; ujë kolonje; ujë i 

parfumosur; vajra esenciale; qumësht pastrimi dhe vajra për qëllime tualeti; pluhur talk për 

përdorim higjienik; qumësht dhe vaj bajamesh për përdorim kozmetik; vajra dhe losione 

për përdorim kozmetik; krema kozmetike; faculeta të mbushura me losione kozmetike; 

preparate kozmetike dhe kripra banjosh (jo për përdorim mjekësor); sapune, duke përfshirë 

sapune të lëngshme; sapunë tualeti; maska bukurie; krema për rrezitje dhe pas-rrezitje, 

qumësht, xhel dhe vaj për përdorim kozmetik; preparate kozmetike për rrezitjen e lëkurës; 

produkte për mbrojtje nga dielli për përdorim kozmetik; shampona; serume dhe losione për 

flokë (jo për përdorim mjekësor); shkuma dhe balsame për kujdes të flokut; xhele dhe dyll 

për flokë; dyll për mustaqe; sprej për flokë; produkte rroje; losione për pas-rrojë; deodorant 

për trup; deodorant për përdorim personal (parfumeri); lule të thara dhe erëza (aroma); 

produkte makijazhi dhe për largimin e makijazhit; largues makijazhi për fytyrë dhe sy; 

vijëzues për sy; buzëkuq; shkëlqyes buzësh (shkëlqim); lapsa për vijëzimin e buzëve; 

maskarë; lapsa për përdorim kozmetik; kozmetikë për qëpalla; lapsa për vetulla dhe 

qëpalla; lapsa për vijëzimin e syve; fshehës; furçë blusher; hijëzues për sy; pluhur 

makijazhi; bazë fytyre; transfere dekorative për përdorim kozmetik; takëme kozmetike; 

preparate kozmetike për dobësim; krema forcuese; lesh pambuku për përdorim kozmetike; 

shkopinjë pambuku për përdorim kozmetike; lapsa korrigjues; produkte kozmetike për 

zbardhjen e lëkurës; emulsione për zbardhjen e lëkurës; produkte për kujdes të thonjëve; 

krema për thonjë; lapsa të bardhë për thonjë; forcues thonjësh; llak dhe ngjyrë për thonjë; 

produkte për largimin e ngjyrës së thonjëve; thonjë artificial; ngjitës për ngjitjen e thonjëve 

artificial; preparate për valëzimin e flokut; ngjyra për flokë; preparate zbardhuese 

(çngjyrues) për përdorim kozmetik; produkte depilimi; dyll depilimi; qese për parfumosjen 

e pëlhurave; pastë dhëmbësh; xhel për zbardhje dentare; produkte për kujdes të gojës (jo 

për përdorim mjekësor)”  

25  “Veshje; robdishan pune; këmisha; përparëse (veshje); çorapë trikotazhi; ndërresa të 

brendshme (veshje të brendshme grash); këmisha të brendshme (ndërresa të brendshme); 

kominoshe pa këmbë (kostum një pjesësh trupi); sutjena; rripa për sutjena; mbrojës të 
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rripave të sutjenave; korsete (veshje të brendshme); jelek grash; breza (veshje të 

brendshme); kilota për veshje; pantollona të shkurtra të brendshme; brekë; çorapë 

trikotazhi; çorapë; geta; triko; grykasha (jo nga letra); pajë të fëmijëve të porsalindur 

(veshje); veshje noti; kapela noti; mantel për banjo (veshje); kapela dushi; pizhama; 

robdëshambër (rrobë grash); maska gjumi; rripa (veshje); dorëza (veshje); dorashka; shalla; 

shirita për veshje; petrahil gëzofi; qafore gëzofi (boa); shalla qafe (shall); shalla; çallma 

(veshje); shami (shall); shirita koke (veshje); mbulesa koke; mbulesa kokë për veshje; 

kapela (veshje koke); bereta; kapela letre (veshje); kësulë koke; kapuç (veshje); veshore 

(veshje); strehë kaskete (veshje koke); vello (veshje); gjysëm-vello (veshje); këpucë; 

pantofla për dhomë gjumi; pantofla; këpucë esparto; sandale”  

44   “Kujdes higjienik dhe të bukurisë për njerëz; shërbime të ilixhës shëndetësore; 

shërbime të balneoterapisë; shërbime saune; ofrimë të premisave të ilixhave; shërbime të 

aroma terapive; shërbime të terapisë fizike; shërbime të olfakto-terapisë; sallone bukurie; 

shërbime të rregullimit të flokëve (duke përfshirë në shtëpi); shërbime të ndihmesës 

mjekësore; shërbime të konsulencës mjekësore; shërbime të klinikave mjekësore; shërbime 

të pushimit në shtëpi; shërbime mjekësore; shërbime të konsulencës farmaceutike”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/651 

(220) 21/05/2019 

(731) CCI R&D 1, rue Robert Dumont ZA 

des Pâtis, 27400 ACQUIGNY, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  OZALYS 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte dhe shërbime: “Produkte kozmetike për kujdes të lëkurës; krema, 

qumësht, losione, xhele dhe pluhur (jo për përdorim mjekësor) për fytyrë, trup dhe duar; 

emulsion lagështuese; pomadë për përdorim kozmetik; produkte parfumerike; parfuma; ujë 

tualeti; ujë kolonje; ujë i parfumosur; vajra esenciale; qumësht pastrimi dhe vajra për 

qëllime tualeti; pluhur talk për përdorim higjienik; qumësht dhe vaj bajamesh për përdorim 

kozmetik; vajra dhe losione për përdorim kozmetik; krema kozmetike; faculeta të mbushura 

me losione kozmetike; preparate kozmetike dhe kripra banjosh (jo për përdorim mjekësor); 

sapune, duke përfshirë sapune të lëngshme; sapunë tualeti; maska bukurie; krema për 

rrezitje dhe pas-rrezitje, qumësht, xhel dhe vaj për përdorim kozmetik; preparate kozmetike 

për rrezitjen e lëkurës; produkte për mbrojtje nga dielli për përdorim kozmetik; shampona; 

serume dhe losione për flokë (jo për përdorim mjekësor); shkuma dhe balsame për kujdes të 

flokut; xhele dhe dyll për flokë; dyll për mustaqe; sprej për flokë; produkte rroje; losione 

për pas-rrojë; deodorant për trup; deodorant për përdorim personal (parfumeri); lule të thara 

dhe erëza (aroma); produkte makijazhi dhe për largimin e makijazhit; largues makijazhi për 

fytyrë dhe sy; vijëzues për sy; buzëkuq; shkëlqyes buzësh (shkëlqim); lapsa për vijëzimin e 

buzëve; maskarë; lapsa për përdorim kozmetik; kozmetikë për qëpalla; lapsa për vetulla dhe 

qëpalla; lapsa për vijëzimin e syve; fshehës; furçë blusher; hijëzues për sy; pluhur 

makijazhi; bazë fytyre; transfere dekorative për përdorim kozmetik; takëme kozmetike; 

preparate kozmetike për dobësim; krema forcuese; lesh pambuku për përdorim kozmetike; 

shkopinjë pambuku për përdorim kozmetike; lapsa korrigjues; produkte kozmetike për 
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zbardhjen e lëkurës; emulsione për zbardhjen e lëkurës; produkte për kujdes të thonjëve; 

krema për thonjë; lapsa të bardhë për thonjë; forcues thonjësh; llak dhe ngjyrë për thonjë; 

produkte për largimin e ngjyrës së thonjëve; thonjë artificial; ngjitës për ngjitjen e thonjëve 

artificial; preparate për valëzimin e flokut; ngjyra për flokë; preparate zbardhuese 

(çngjyrues) për përdorim kozmetik; produkte depilimi; dyll depilimi; qese për parfumosjen 

e pëlhurave; pastë dhëmbësh; xhel për zbardhje dentare; produkte për kujdes të gojës (jo 

për përdorim mjekësor).”  

25   “Veshje; robdishan pune; këmisha; përparëse (veshje); çorapë trikotazhi; ndërresa të 

brendshme (veshje të brendshme grash); këmisha të brendshme (ndërresa të brendshme); 

kominoshe pa këmbë (kostum një pjesësh trupi); sutjena; rripa për sutjena; mbrojës të 

rripave të sutjenave; korsete (veshje të brendshme); jelek grash; breza (veshje të 

brendshme); kilota për veshje; pantollona të shkurtra të brendshme; brekë; çorapë 

trikotazhi; çorapë; geta; triko; grykasha (jo nga letra); pajë të fëmijëve të porsalindur 

(veshje); veshje noti; kapela noti; mantel për banjo (veshje); kapela dushi; pizhama; 

robdëshambër (rrobë grash); maska gjumi; rripa (veshje); dorëza (veshje); dorashka; shalla; 

shirita për veshje; petrahil gëzofi; qafore gëzofi (boa); shalla qafe (shall); shalla; çallma 

(veshje); shami (shall); shirita koke (veshje); mbulesa koke; mbulesa kokë për veshje; 

kapela (veshje koke); bereta; kapela letre (veshje); kësulë koke; kapuç (veshje); veshore 

(veshje); strehë kaskete (veshje koke); vello (veshje); gjysëm-vello (veshje); këpucë; 

pantofla për dhomë gjumi; pantofla; këpucë esparto; sandale.”  

44  “Kujdes higjienik dhe të bukurisë për njerëz; shërbime të ilixhës shëndetësore; 

shërbime të balneoterapisë; shërbime saune; ofrimë të premisave të ilixhave; shërbime të 

aroma terapive; shërbime të terapisë fizike; shërbime të olfakto-terapisë; sallone bukurie; 

shërbime të rregullimit të flokëve (duke përfshirë në shtëpi); shërbime të ndihmesës 

mjekësore; shërbime të konsulencës mjekësore; shërbime të klinikave mjekësore; shërbime 

të pushimit në shtëpi; shërbime mjekësore; shërbime të konsulencës farmaceutike”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/652 

(220) 22/05/2019 

(300) 02089/2019  14/02/2019  CH 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  ROZLYTREK 

 

 
     

 

(511) 5  "Preparate farmaceutike"  
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(210) KS/M/ 2019/653 

(220) 22/05/2019 

(731) Red Bull GmbH Am Brunnen 1, 5330 

Fuschl am See, AT 

(526) DEMI I KUQ 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  DEMI I KUQ 

 

 
     

 

(511) 32  "Birra; ujë mineral; ujë i gazuar; pije jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; 

sirupe për bërjen e pijeve; preparate jo-alkoolike për përgatitjen e pijeve; pije energjike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/654 

(220) 22/05/2019 

(731) THERAMEX HQ UK LIMITED  

Sloane Square House 1 Holbein Place 

Belgravia, London, SW1W 8NS, UK 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  : Preparate farmaceutike për trajtimin e infertilitetit  

10   Vetë-injektues për administrimin nën lëkurë të preparateve farmaceutike për trajtimin e 

infertilitetit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/655 

(220) 22/05/2019 

(731) ISHIHARA SANGYO KAISHA, 

LTD. 3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, 

Osaka, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ZENBY 

 

 
     

 

(511) 5  Fungicidet si kimikate agrokulture; insekticide; nematicide(nematicide eshte nje 

lloj i pesticideve kimike qe perdoren per te vrare nematoda bimore-parazitare); herbicide; 

pesticide  
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(210) KS/M/ 2019/656 

(220) 22/05/2019 

(731) ISHIHARA SANGYO KAISHA, 

LTD. 3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, 

Osaka, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  KRYOR 

 

 
     

 

(511) 5  Fungicidet si kimikate agrokulture; insekticide; nematicide ( nematicide eshte nje 

lloj i pesticideve kimike qe perdoren per te vrare nematodat bimore-parazitare); herbicide; 

pesticide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/657 

(220) 23/05/2019 

(731) Ekrem Veselaj Shpejtimii SH.P.K. 

Brigada 123, p.n., Suharekë, KS 

 
 

(540)  Shpejtimi 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim;menaxhim  e biznesi;administrim biznesi;shërbime  zyre, shërbime  

agjencie për import-eksport, sherbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë lidhur me produkte 

ushqimore dhe joushqimore, shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë të naftës  dhe  

produkteve të naftës, shërbimet  e  shitjes me  pakicë dhe me shumicë në lidhje me 

materialet e ndërtimore.  

39  Transport ; paketim  dhe magazinimin e mallrave; aranzhimet e udhëtimit; Aranzhim të 

shërbimeve të transportit të udhëtarëve; Shërbimet të cilat i ofrojnë agjencionet turistike; 

udhëtime turistike dhe ekskursione; Transport i udhëtarve me autobus; transport rrugor  

urban dhe ndërurban i udhëtarëve;Transport ajror; Transport me makina; Transport 

hekurudhor; Shërbime të transportit për turne turistike; Magazinim të mallrave; Deponim; 

Magazinim; Transport me traget; Shërbim transporti; Dhënie me qira të automjeteve; 

Transport; Transporti me anije; Aranzhim të transportit për turne udhëtimi; Transport të 

pasagjerëve; Prenotim të vendeve për udhëtim; Transport me taksi;Transport 

rrugor;Transport të udhëtarëve; Ndërmjetësim të transportit; Rezervim të transportit; 

Rezervim të udhëtimit; Dhënie me qira të automjeteve motorike; Logjistikë të transportit; 

Aranzhim të shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerë përmes aplikacionit në 

internet;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/658 

(220) 23/05/2019 

(731) “Banja Komerc Bekament” DOO 

Banja Arandjelovac, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

(540)   
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5 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 1   Ngjitës per ndërtimtari; shtresa veshje prej polimeri gjysmë-shpërndarëse dhe 

shpërndarëse; silikone  

2   Bojëra, vernik dhe llak për përdorim industrial dhe manual në punimet ndertimore të 

pjesëshme dhe finale të lyerjeve, përgatitje anti-korrozive  

17  Materiale për mbyllje te papërshkueshme, vulosje/taposje dhe izolim të 

papërshkueshëm, posaçërisht polistiren i fryrë, rrjetëza, shkumë poliuretani  

19  Llaç per fasada; llaç për pompë llaçi; materiale ndërtimi që nuk janë prej metali, 

posaçërisht flutura(upa) vidash, polisteren i fryrë, rrjetëza, shkumë poliuretani  

37  Punët kontraktuese ose nënkontraktuese  për projektimin dhe ndërtimin e strukturave të 

përhershme, projektimin dhe ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/659 

(220) 23/05/2019 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  “Kompjuterë;pajisjet periferike kompjuterike;harduer kompjuterikl kompjuterë që 

mbahen në dorë;kompjuterë tablet;ndihmës personal dixhital;organizues elektronik;bllok 

shënimesh elektronik;lexues elektronik I lobrave;pajisje dixhitale elektronike që mbahen në 

dorë, kryesisht telefona mobilë, telefona të mencur, kompjuter tablet dhe aparat për lojëra 

mediale dhe softuer në lidhje me të njejtat;pajisje dixhitale mobile që mbahen në dorë të 

afta për të siguruar qasje në internet dhe për të dërguar, pranuar, dhe ruajtur thirjet 

telefonike, fakest, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale;njësitë elektronike që 

mbahen në dorë për pranuesit e rrjetit pa tela (ëireless), ruajtjen dhe/apo bartjen e të 
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dhënave dhe mesazheve, dhe pajisjet elektronike që u mundesojnë përodruesve të mbajnë 

gjurmët e apo të menaxhojnë informatat personale;aparate për regjistrimin dhe ripordhimin 

e zërit;MP3 dhe formate të tjera dxhitale të audio player-ëve;regjistrues dixhital i 

zërit;regjistrues dixhital të videove dhe player;regjistrues audio kaset dhe player;regjistrues 

video kaset dhe player;regjistrues kompakt disqe dhe player;regjistrues dixhital I disqeve tq 

gjithanshme dh eplayer;regjistrues dixhital I audio kasetave dhe player;raio, transmetim I 

radios, dhe pranuesit;Pajisje dixhitale për shkrirjen e sinjaleve të pranuara (mixer) audi dhe 

video;përforcues zëri;marrës zëri;aparte për zë në veturë;kufje, 

ndëgjojse;altoparlant;mikrofon;komponentë dhe aksesorë zëri;modem;aparate për 

komunikim të rrjetit;pajisje dhe instrumente për  komunikim elektronik;aparatura 

audiovizuale për mësimëdhënje;aparte dhe instrumente optike;aparate dhe instrumente 

telekomunikimi;pajisje të sistemit për pozicionim global (GPS);telefonë;pajisje të 

komunikimit pa tela (ëireless) për bartjen e  zërit, të dhëna apo imazheve;kablla;aparte për 

ruajtjen e të dhënave;të dhënat mediale magnetike;qipa, disqe dhe kaseta  që mbajnë apo 

për regjistrimin e programeve dhe softuerëve kompjuterik;maqina 

faksi;kamera;bateri;televizionë;pranues televiziv;ekran televizori;kuti konfigurimi;suftuer 

kompjuterik;lojëra kompjuterike (softuer);suftuer kompjuterik I sitemeve të pozicionimit 

global (GPS);softuer kompjuterik për udhëtim dhe turizëm, planifikim udhëtimi, 

navigacion, planifikim të rrugës së udhëtimit, informatave gjeografike, destinacioneve, 

transportit dhe trafikut, udhëzimet për vozitje dhe ecje, hartat e personalizuara të 

lokacioneve, informacione atlas të rrugës, shfaqje të hartave elektronike, dhe informacione 

të destinimit;softuer kompjuterik për krijimin, autorin, shpërndarjen, shkarkimin, 

transmetimin pranimin, lëshiminm redaktimin, nxjerrjen, kodimin, dekodimin, shfaqjen, 

ruajtjen dhe organizimin e tekstit, të dhënave, grafikave, imazheve, zërit, videos, dhe 

përmbajtejve të tjera multimediale, publikimet elektronike, dhe lojërat elektronike;softuer 

kompjuterik për përdorim në regjistrim, organizim, transmetim, manipulim, dhe rishikimin 

e tekstit, të dhënave, osjeve audio, dosjeve video dhe lojërave elektronike në lidhje me 

kompjuterët, televizionet, kutive të konfigurimit për tëlëvizorë, audio-player-ëve, video 

player, media player, telefonëve dhe pajisjeve elektronike dixhitale që mbahen në 

dorë;softuer kompjuterik që mundësonë përdoruesve që të programojnë dhe shpërndajnë 

tekstin, të dhënat, grafikat, imazhet, udio, video dhe përmajtje të tjera multimediale përmes 

rrjetit të komunikimit global dhe kompjuterëve të tjerë, rrjetete elektronike dhe të 

komunikimit;softuer kompjuterik për identifikimin, gjetjen, grupimin, shpërndarjen, dhe 

menaxhimin e të dhënave dhe lidhjeve në mes të serverëve kompjuterik dhe përdoruesve të 

lidhur në rrejetin e komunikit global dhe rrjeteve të tjera të komunikimit elektronik 

kompjuterik;softuer kompjuterik për përdorim në pajisjet dixhitale eltkronike që mbahen në 

dorë dhe elektrnikave të tjera të përdoruesve;softuer I publikimit elektronik;softuer për 

lexim të publikimeve elektronike;softuer kompjuterik për menaxhimin e informatave 

personale;përmbajtje e para regjistruar audio dhe audiovizuale që shkarkohet, 

informacione, dhe përshkrim;libra elektronikë të shkarkueshëm, revista, gazeta periodike, 

buletine, gazeta, ditare, dhe publikime të tjera;softuer për menxhimin e databazës;softuer 

për njohjen e karakteerëve;softuer për njohjen e zërit;softuer për postë elektronike dhe 

mesazhe;softuer kompjuterik për qasjen, shfletimin dhe kërkimin e databazave 

online;tabelat e buletineve elektronikë;softuer për sinkronizimin e të dhënave;softuer për 

zhvillimin e aplikacioneve;doracakë përdorimi në formë elektronike, format e lexueshme 

për makina apo kompjuter për përdorim me, dhe shitur si njësi e të gjitha mallërave të 
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lartpërmendura;lidhës elektrik dhe elektronikë, bashkues, tela, kabllo, ngarkues, doket, 

stacione të lidhjes, ndërfaqe dhe ngarkues për përdorim me apo për të gjitha mallërat e 

lartpërmendura;aparate elektronike me funksionim multimedial për përdorim me të gjitha 

mallërat e lartëpërmendura;aparate elektronike me funksion interaktiv për përdorim me të 

gjitha mallërat e lartëpërmendura;aksecorë, pjesë, pajisje, dhe aparate testimi për përdorim 

me të gjitha mallërat e lartëpërmendura;mbulesa, canta dhe këllëf të përshtatur apo të 

formuar të përmbajnë të gjitha mallërat e lartëpërmendura;instrumente lundrimi;aparate për 

të kontrolluar vulën postare;regjistër kace;aparate mekanizmat e të cilëve operojnë me 

futjen e monedhave në to;maqina diktimi;shënuesit hemlinë;maqinat e votimit;etiketimin 

elektronik për mallra;aparatet dhe instrumentet e peshimit;masat;tabela elektronike 

njoftimi;aparat matës;ëafers [feta silikoni];qarqe të integruara;ekranet fluoreshente;aparate 

të kontrollit të largët;drita që drejtojnë filamente [fibra optike];instalimet elektrike për 

kontrollin e largët të operacioneve industriale;shkarkuesit e rrufeve;electrolyzers;fikese 

zjarri;aparate radiologjike për qëllime industriale;aparatet dhe pajisjet e kursimit të 

jetës;alarmet e bilbilave;syze;karikaturat e animuar;veze-candlers;zhurmat e qenve;magnet 

dekorativ;gardhe të elektrizuara;çorape elektrike të nxehta;alarmet, sensorët e alarmit dhe 

sistemet e monitorimit të alarmit;sistemet e sigurisë dhe të survejimit të banimit;detektorë 

të tymit dhe monoksidit të karbonit;termostatët, monitorët, sensorët dhe kontrollet për 

pajisjet dhe sistemet e ajrit të kondicionuar, ngrohjes dhe ventilimit;bllokada elektrike dhe 

elektronike e derës dhe e dritareve;kontrollet e ndriçimit;softuer kompjuterik i sistemit 

operativ”  

35   “Menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbimet e konsultimeve për biznese; 

ofrimin g e funkisoneve të zyrës; shërbimet e agjencioneve reklamuese; reklamim, 

marketing, dhe shërbtimet pormovuese; reklamim dhe konsultime marketing; shërbimet e 

promovimit të shitjeve; promovimin e mallërave dhe shërbimeve për të tjerët; kryerjen e 

hulumtimeve të tregut; analizimin e përgjigjeve të rklamimeve dhe hulumtimin  e tregut; 

hulumtimin, krijimin, përgaditjen, dhe shpërndarjen e reklamave dhe materialeve 

reklamuese për të tjerët; shërbimet e planfikimit të mediave; administrimin e programeve 

për besnikërinë e konsumatorëve; organizimin dhe kryerjen e programeve nxitëse të 

shpërblimeve për të promovuar shitjen e mallërave dhe shërbimeve; databazat e 

kompjuterizuara dhe menaxhimi i dosjeve; shërbimet eprocesimit të të dhënave; krijimin e 

indekseve të informatave, faqeve dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global 

kompjuterik dhe rrjetet të tjera elektronike të komunikimit për të tjerët; ofrimin, 

hulumtimin, shfletimin dhe gjetjen e informatave, faqeve, dhe burimeve të tjera të qasshme 

në rrjetin global kompjuterik dhe rrjetet e tjera elektronike të komunikimit për të tjerët nga 

lëmia e reklamimit, marketingut, menaxhimit të biznesit, administrimit të biznesit dhe 

shërbimeve me pakicë; organizimin e përmbajtjes së informatave sipas preferencave të 

përdoruesve të ofruara përmes një rrjeti global kompjuterik dhe rrjeteve të tjera elektronike; 

ofrimin e informatave biznesore, konsumatorëve dhe komerciale përmes rrjetit kompjuterik 

dhe rrjetit të komunikimit global; shërbimet biznesore, kryesisht, ofrimin e databazave 

kompjuterike në lidhje me blerjen dhe shitjen e një llojllojshmërie të madhe të produkteve 

dhe shërbimeve për të tjerët; përmbledhjen e direktivave për publikimin e të njejtave në 

interenet dhe rrjete të tjera elektronike, kompjuterike dhe të komunikimit; shërbimet e 

dycaneve të shitjes me pakicë dhe shërbimet online të dycaneve të shitjes me pakicë në 

lidhje me kopmjuterët, produktet elektronike dhe të zbavitjes; shërbimet e dycaneve të 

shitjes me pakicë dhe shërbimet online në lidhje me kompjuterët, produktet elektronike dhe 
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të zbavitjes të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe 

të komunikimit; shërbimet e dycaneve të shitjes me pakicë dhe shërbimet online nga fusha 

e kompjuterëve, kompjuterëve tablet; harduerëvë kompjuterik, softuerëve kompjuterik, 

pjesëve periferike pë rkompjuterë, elektronikave të konsumatorëve, telekomunikimit dhe 

mallërave dhe aksesorieve multimediale, telefonave mobilë, pajisjeve mobile dixhitale 

elektronike që mbahen në dorë, dhe të tjera elektroika të konsumatorëve dhe aksesorie, 

pjesë periferike dhe kuti bartëse për këto produkte, dhe demonstrimin e produkteve  në 

lidhje me to; shërbimet e shitoreve të shitjes me pakicë ngë lëmia e kompjuterëve, 

kompjuterëve tablet, harduerëve kompjuterik, softuerëve kompjuterik, pjesëve periferike 

kompjuterike, elektronikave për konsumatorë, telekomunikim dhe mallërat dhe aksesoriet 

multimediale, telefonë mobilë, pajisje mobile dixhitale që mbahen në dorë, dhe elektornika 

të tjera të konsumatorëve dhe aksesorie, pjesë periferike dhe kuti për bartjen e këtyr 

eprodukteve dhe demonstrimin e produkteve në lidhje me to, t ëofruar përmes internetit dhe 

rrjeteve të tjera të komunikimit elektronik përmes kompjuterit; shërbime të dyqaneve të 

shitjes me pakicë në fushën e argëtimit që përfshijnë muzikë, video, film, libra, revista, 

periodike, gazeta, revista dhe botime të tjera në një gamë të gjerë temash me interes të 

përgjithshëm, televizion, lojëra, sporte, filma, programe televizive, , veprat audio dhe 

audiovizuale të para-regjistruar, dhe produktet elektronike të lidhura me muzikën; dyqan 

me pakicë dhe shërbime të dyqaneve në internet në fushën e argëtimit që përfshijnë muzikë, 

video, film, libra, revista, revista, gazeta, revista dhe botime të tjera në një gamë të gjerë 

temash me interes të përgjithshëm, televizion, lojëra, , veprat muzikore, veprat audio dhe 

audiovizuale të para-regjistruar dhe produktet elektronike të lidhura me muzikën, të ofruara 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; 

shërbime të dyqaneve me pakicë në fushën e argëtimit që përmbajnë filma, programe 

televizive, ngjarje sportive, vepra muzikore dhe vepra audio dhe audiovizuele, të ofruara 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; 

shërbimet e dyqanit me pakicë që përmbajnë aparate telekomunikimi, telefona celularë, 

pajisje elektronike dore dhe mobile për dërgimin dhe pranimin e thirrjeve telefonike, 

fakseve, postës elektronike, video, mesazheve të menjëhershme, muzikës, audiovizive dhe 

punimeve të tjera multimediale dhe të dhënave të tjera dixhitale, pajisje, periferikësh , dhe 

mbajtja e rasteve leshon pajisje të tilla; shërbime të dyqaneve me pakicë që përmbajnë 

pajisje kompjuterike, elektronike dhe argëtuese, aparate telekomunikimi, telefona celularë, 

pajisje elektronike dixhitale portative dore, domethënë telefona celularë, smartphones, 

kompjutera tabletë dhe lojtarë mediatikë, produkte elektronike me muzikë dhe elektronike 

të tjera të konsumit, softuer kompjuterik dhe pajisje, periferikësh, dhe mbajtjen e rasteve 

për produkte të tilla, të ofruara nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, 

elektronike dhe të komunikimit; demonstrimet e produkteve të ofruara në dyqan dhe 

nëpërmjet rrjeteve të komunikimit global dhe rrjeteve të tjera elektronike dhe të 

komunikimit; shërbimet e abonimit, gjegjësisht, sigurimin shërbimet e abonimit, 

domethënë, sigurimin e pajtimeve për tekstin, të dhënat, imazhin, audio, video dhe 

përmbajtjen multimediale, të ofruara nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera elektronike 

dhe të komunikimit; sigurimin e një teksti, të dhënave, të imazhit, audio, video dhe 

multimediale të para-regjistruar të shkarkueshme për një tarifë ose parapagim paraprak, 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera elektronike dhe të komunikimit që përmbajnë 

kompjutera, kompjutera tabletë, pajisje kompjuterike, softuer kompjuterik, kompjuter 

periferikësh, elektronikë të konsumit, telekomunikacion dhe mallra multimediale dhe 
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aksesorë, telefon celular, pajisje dixhitale digjitale mobile dhe pajisje të tjera elektronike të 

konsumit, periferikësh dhe mbajtëse për produkte të tilla dhe demonstrim të produkteve që 

lidhen me to; organizimi dhe realizimi i konferencave, shfaqjeve dhe ekspozitave tregtare, 

tregtare dhe afariste; shërbim asistent personal, gjegjësisht, ofrimin e shërbimeve personale 

të portierëve për të tjerët në natyrën e bërjes së aranzhimeve dhe rezervave personale dhe të 

biznesit të kërkuar; shërbim asistent personal, gjegjësisht, ofrimin e shërbimeve personale 

të portierëve për të tjerët në natyrën e ofrimit të informacionit specifik të klientit për të 

plotësuar nevojat individuale në fushën e objekteve të biznesit dhe ndërtesave të zyrave; 

shërbim asistent personal duke ofruar shërbime organizative për oraret dhe kalendarët 

personale dhe afariste; shërbimet e asistencës personale duke ofruar konsulencë dhe 

rekomandime në qendrat tregtare dhe në fushat e tjera të mallrave dhe shërbimeve të 

konsumit; shërbimet e asistencës personale, përkatësisht organizimi i bazës së të dhënave 

dhe përmbajtja e informacionit; sigurimin e telefonit dhe informacione të tjera të kontaktit 

për qëllime biznesi; shërbimet e menaxhimit të të dhënave personale; shërbime asistente 

personale, përkatësisht dërgimi dhe marrja e thirrjeve telefonike, fakseve, postës 

elektronike dhe të dhënave të tjera digjitale; shërbime asistente personale, gjegjësisht, 

ofrimin e informacionit të biznesit, konsumatorit dhe komercial mbi rrjetet kompjuterike 

dhe rrjetet e komunikimit global; informacione, shërbime këshilluese dhe konsulence në 

lidhje me të gjitha ato që u përmendën më sipër”  

37  “Shërbimet e instalimit, mirëmbëjatjes, konsultimit dhe shërbimet e mbështetjes teknike 

për sa i përket ndricimit, kondicionerëvë të ajrit, ventilimit, ngrohjes, alarmit, sigurimit, 

mbikqyrjes, dhe pajisjeve automatizike shtëpiake, kontrollin dhe sistemet.”  

42   “Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; programimi kompjuterik; projektimi dhe 

zhvillimi i pajisjeve dhe programeve kompjuterike; projektimin, zhvillimin dhe 

mirëmbajtjen e softuereve kompjuterike të pronarit në fushën e gjuhës natyrore, fjalës, 

folësit, gjuhës, njohjes së zërit dhe njohjes me zë; qiraja e aparaturave dhe pajisjeve 

kompjuterike të pajisjeve dhe programeve kompjuterike; shërbimet e konsulencës së 

pajisjeve kompjuterike dhe softëare; shërbimet e mbështetjes dhe konsultimit për zhvillimin 

e sistemeve kompjuterike, bazave të të dhënave dhe aplikacioneve; sigurimi i informatave 

kompjuterike ose informacionit kompjuterik në internet; krijimin e faqeve të internetit, 

shërbimet e projektimit dhe mirëmbajtjes; shërbimet e uebfaqes së internetit; shërbime të 

ofruesve të shërbimeve të aplikimit (ASP) që përfshijnë aplikacionet softuerike 

kompjuterike të aplikacioneve të të tjerëve; (ASP) që përmban softuer për krijimin, 

krijimin, shpërndarjen, shkarkimin, transmetimin, marrjen, luajtjen, redaktimin, nxjerrjen, 

kodimin, dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e tekstit, grafisë, imazheve, audio, 

video dhe përmbajtje multimediale , dhe botimet elektronike; shërbime të ofruesve të 

shërbimeve të aplikimit (ASP) që përfshijnë softuer për përdorim në lidhje me softuerin për 

njohjen e zërit dhe aplikacionet softuerike me zë; sigurimi i softuerit jo të shkarkueshëm në 

internet; sigurimi i motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet internetit dhe 

rrjeteve të tjera të komunikimeve elektronike; ruajtjen elektronike të të dhënave, tekstit, 

imazheve, audio dhe video; kartografi dhe shërbimet e hartës; shërbime të konvertimit të 

fjalëve në tekst; informacione, shërbime këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha 

ato që u përmendën më sipër”  
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(210) KS/M/ 2019/660 

(220) 23/05/2019 

(731) Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. 

KG Herzbergstraße 3  61138 

Niederdorfelden, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  SINOLPAN  

 

 
     

 

(511) 5  ''Preparate farmaceutike dhe veterinarke; preparate sanitare për qëllime medicinale; 

substanca dietale të përshtatura për përdorim medicinal; ushqime dhe shtojca ushqimore për 

kafshë; ushqim për beba; leukoplast; material për fashim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/661 

(220) 23/05/2019 

(731) Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. 

KG Herzbergstraße 3  61138 

Niederdorfelden, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  SINUPAN  

 

 
     

 

(511) 5  '' Produkte dhe preparate farmaceutike; produkte veterinare; preparate sanitare për 

qëllime medicinale; ushqime dhe substanca dietale të përshtatura për përdorim medicinal 

apo veterinarik; ushqim për beba shtojca ushqimore dietale për përdorim tek njerzit dhe 

kafshët; leukoplast; material për fashim"  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/662 

(220) 23/05/2019 

(731) DELTA-HealthCare Rr. "Lidhja e 

Prizrenit" p.n 32000 Klinë, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  eBsensor 

 

 
     

 

(511) 10  Aparatet dhe instrumentet mjekësore, në veçanti aparate dhe instrumente per 

monitorim e glykozes ne gjak    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre;  shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë e  aparateve dhe instrumenteve mjekësore, në veçanti 

aparate dhe instrumente per monitorim e glykozes ne gjak    

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave , veçanërisht në lidhje me produktet 

në fushën e aparateve dhe instrumenteve mjekësore, në veçanti aparate dhe instrumente per 

monitorim e glykozes ne gjak    
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(210) KS/M/ 2019/663 

(220) 23/05/2019 

(731) DELTA-HealthCare Rr. "Lidhja e 

Prizrenit" p.n 32000 Klinë, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  eBsugar 

 

 
     

 

(511) 10  Aparatet dhe instrumentet mjekësore, në veçanti aparate dhe instrumente per 

monitorim e glykozes ne gjak    

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre;  shërbimet e shitjes 

me shumicë dhe pakicë e  aparateve dhe instrumenteve mjekësore, në veçanti aparateve dhe 

instrumenteve per monitorim e glykozes ne gjak    

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave , veçanërisht në lidhje me produktet 

në fushën e aparateve dhe instrumenteve mjekësore, në veçanti aparateve dhe 

instrumenteve per monitorim e glykozes ne gjak    

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/666 

(220) 24/05/2019 

(731) McCroft Tobacco Kosova SH.P.K 

Rr.Muharem Gashi, p/n  (fabrika e duhanit) 

60000, Gjilan, KS 

(591) E verdhë, e zezë dhe e kuqe (sipas 

HEX kodeve). 

(740)  Visar Kstrati, Përfaqësues Ligjor 

Rr.Muharem Gashi, p/n (fabrika e duhanit) 

60000, Gjilan, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34   Duhan, i papërpunuar ose i fabrikuar; produkte të 

duhanit; cigare; artikuj për duhanxhinj; letër për cigare; tuba 

(mbështjellës) të cigareve; filtera të cigareve, shkrepësa (çakmak), 

qibrit  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi 

(Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi administrativ i 

urdhëresave të blerjes; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese 

(Përditësimi i); Hapësira reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion 

komercial dhe) [dyqan për këshilla të konsumit]; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime 

(Biznesi); Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të 

shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të 

performimit); Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të 

konsumit] Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë; 

Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për 

qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi 
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e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; 

Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale 

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

në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; 

Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve 

publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i 

materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); 

Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime 

të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i 

shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci 

Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; Përditësimi i materialeve reklamuese; 

Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare  

41  Aktivitete zbavitëse dhe kulturore, përkatësisht organizimin, planifikimin dhe mbajtjën 

e ngjarjeve sociale, muzikore dhe/ose artisikte, dhe funksionet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/667 

(220) 24/05/2019 

(731) McCroft Tobacco Kosova SH.P.K 

Rr.Muharem Gashi, p/n  (fabrika e duhanit) 

60000, Gjilan, KS 

(591) E zezë  

(740)  Visar Kstrati, Përfaqësues Ligjor 

Rr.Muharem Gashi, p/n (fabrika e duhanit) 

60000, Gjilan, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  dhezu. 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan, i papërpunuar ose i fabrikuar; produkte të 

duhanit; cigare; artikuj për duhanxhinj; letër për cigare; tuba 

(mbështjellës) të cigareve; filtera të cigareve, shkrepësa (çakmak), 

qibrit.  

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi 

(Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi administrativ i 

urdhëresave të blerjes; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese 

(Përditësimi i); Hapësira reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion 

komercial dhe) [dyqan për këshilla të konsumit]; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime 

(Biznesi); Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të 

shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të 

performimit); Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të 

konsumit] Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë; 

Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për 

qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi 

e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; 

Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale 
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ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat 

në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; 

Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve 

publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i 

materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); 

Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime 

të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i 

shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci 

Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; Përditësimi i materialeve reklamuese; 

Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare.  

41  Aktivitete zbavitëse dhe kulturore, përkatësisht organizimin, planifikimin dhe mbajtjën 

e ngjarjeve sociale, muzikore dhe/ose artisikte, dhe funksionet.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/668 

(220) 24/05/2019 

(731) AD VITA d.o.o. Tovarniška cesta 7B 

SI-3210 Slovenske Konjice, SI 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  VITAPUR 

 

 
     

 

(511) 20   Komplete shtrati, përveç çarçafëve; jastëkë të hollë dhe te gjatë; jastëkë; 

mbështetëse; dyshekët; Shtretër spitalor; divaneve; shtretër; Shtretër hidrostatik [me ujë], jo 

për qëllime mjekësore; Dyshekët e ajrit; Sofat; Mbështetësit e kokës [mobilje]; Shtretër për 

kafshë; Strehim dhe shtretër për kafshë; Shtretër, shtroja, dyshekë, jastëkë dhe mbështetëse; 

korniza; Korniza shtrati; Mbajtëse shtrati nga druri; Shtretër për fëmijë; Ulëse për fëmijë; 

Mobilje për fëmijë; Mobilje; Llajsne (mbulese) e mobiljeve; Kosh për lojë për foshnjat; 

Bastun prej palme kacavjerrëse; Stola [mobilje]; Stolat e hapave; Ulëse; Taavolinat; 

Tavolinat për masazh; Karrige kërcimesh të foshnjave; Pasqyra [mobilje]; Pasqyra që 

mbahen me dorë [pasqyra tualeti]; Bazat e shtruara për shtretër; Mbulesa dyshekesh; 

Statujat, figurat, punimet e artit dhe zbukurimet dhe dekorimet e bëra nga materiale të tilla 

si druri, dylli, suva ose plastika, të përfshira në klasë; Varëset e rrobave, mbajtësit e rrobave 

[mobilje] dhe varëse për rroba; Mobilje për zyre; Tabaka, jo prej metali; Shtrojë gjumi  

24   Çarçafë dhe batanije për shtrat; Mbulesë (Hedhje) shtrati; Mbulesa për mbështetëse; 

Mbulesa dyshekesh; batanije përfundi; Mbulesa për tavolina; Pëlhura të endura; Mallrat 

tekstile dhe zëvendësuesit për mallrat e tekstilit; Peshqirët e tekstilit; Peshqir fytyre; 

Mbulesa të mobiljeve të tekstilit; Mbështjellës [mbulesë dysheku]; Çarçaf [tekstil]; Pëlhura 

pambuku; Mbulesë për tavoline; Qilim për udhëtim [mbulesë gjunjësh]; Mbulesë për 

shtratin e  foshnjeve; Batanije për foshnjë; shajak; Flanellë [pëlhurë]; Peshqir [tekstile]; 

Material për tepih (Pëlhurë); Material i thurur [leckë]; Shtoja për banjo, përveç veshjeve; 

Pëlhura të endura prej pëlhurë; Pëlhura; Jorgan me pupla [poshtë mbulesave]; kanavacë; 

Pëlhura të thurura; Shamitë e tekstilit; Mindila nga tekstili për tavolina; Tekstile të punuara 

prej materialeve sintetike; Çanta për fjetje; Mëndafshi (rroba); Leckë kërp; Leckë leshi; 

Perde; Kadife; Artikujt shtëpiak prej tekstili; Çarçafët e kuzhinës dhe tavolinës; Mbulesa 
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banjo; Rrogoz vendi prej tekstili; Qilima tekstili; Mbështjellësit e tekstilit; Qilima vendi, jo 

të letrës; Materialet e tekstilit të nxehtësisë jo të endura; Mbështjellëset e çajit; Pëlhurat e 

qelqit [peshqir]; Pëlhurat shtëpiake për tharjen e enëve; Peshqir turk; Peshqir [tekstil] për 

përdorim në kuzhinë; Peshqir dore; Etiketat e tekstilit; Mbulesa për Karrige; Dorëza për 

pastrim; Materialet filtruese të tekstilit  

25   Veshje; këpucë; Kapeleri (mbulesa) për gra; xhaketa për djersitje; Bluza me mëngë të 

shkurtra ose me mëngë të gjata; Maica të shtypura; Kanptierë sportive; rroba të brendshme; 

Kostume; Veshje te jashtme; Jakne; Veshje të mbrëmjes; xhemper; jelekë; brekë; 

Pantallona të shkurtra; Veshje të gatshme; Këmishë; këmishë për mbrëmje; Këmisha rasti; 

Fustanat e zonjave; Bluza; Funde; këmishë e gjatë qe veshët nen fustan; Jakne për erë; 

Pallto shiu; Kapuqa; pelerinë; veshje sportive; Unitardet (veshje qe mbërthehen ne tëre 

trupin); Veshje te brendshme për femra [te brendshme]; mbajtëse te çorapëve; veshje te 

brendshme; Doreza [veshje]; Kombinimet [veshje]; Kostume për larje; Rrobat e plazhit; 

Sutjena; Korse [veshje te brendshme]; Rrobat e banjës; Rripat e pantallonave; Rrobat e 

imitimeve të lëkurës; rroba lëkure; Rripa [veshje]; Rripa të parave [veshje]; pizhame; 

Pallto; Rroba trikotazhi [veshje]; uniformat; Çorape; Këpucë sportive; Këpucë për vrapim; 

Këpucë lëkure; Thembra për këpucë; Taban (shputë) për këpucë; Tabani i brendshëm; 

çizme; Sandale-nallane; sandale; pantofla; Pantofla lëkure; Pantofla të banjos; Këpucë që 

hiqen nga këpucët; Këpucë gjimnastike; Sandale të banjos; Këpucë ose sandale Esparto; 

Galoshe; Spats (Mbulesë këpuce); Dollakë [ngrohës për këmbë]; Ngrohësit e trupit; 

mbulesa grash (kapot); Kapela [veshje koke]; shirit për vesh; prangat; shalle; Shalle dhe 

shami koke; Shalle; shami qafe; mantel me kapuç [veshje]; Beretat  

35  Menaxhimi i llogarisë së shitjes;Shërbimet me pakicë lidhur me shitjen e 

mobiljeve;Sherbime me shumice ne lidhje me mobiljet;Shërbime me pakicë në lidhje me 

furnizimin me mobilje;Shërbime me shumicë në lidhje me furnizimet me mobilje;Shërbime 

me pakicë në lidhje me pëlhura;Shërbime me shumice ne lidhje me pëlhura;Shërbime me 

pakicë në lidhje me veshjen;Shërbime me shumice ne lidhje me veshjen;Shërbime me 

pakicë në lidhje me enët (pajisje për zierje);Shërbime me shumicë në lidhje me enët (pajisje 

për zierje);Shërbime me pakicë në lidhje me gjësendet në tavolinë;Shërbime me pakicë në 

lidhje me takëmet në tavolinë;Shërbime me shumicë në lidhje me takëmet në 

tavolinë;Shërbime me shumicë në lidhje me bagazhet;Shërbime me pakicë në lidhje me 

këpucët;Sherbime me shumice ne lidhje me kepucet;Shërbimet me pakicë në lidhje me 

lodrat;Sherbime me shumice ne lidhje me lodrat;Shërbimet me pakicë në lidhje me artikujt 

e pastrimit;Reklamimi;Përpunim teksti;Reklama e postës direkte;Reklamim në 

radio;Reklamimi në televizion;Reklamim on-line në një rrjet 

kompjuterik;Marketing;Marketing direkt;Studimet e marketingut;Dhënia me qira e 

hapësirës për reklama;Dhenia me qira e kohës së reklamimit në mediat 

komunikuese;Dhenia me qira e materialeve publicitare;Reklama në natyrë;Shërbimet e 

prerjes së lajmeve;Kërkimi i të dhënave në skedarët kompjuterikë për të tjerët;Shpërndarja 

e reklamave;Riprodhimi i dokumenteve;Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike;Shërbimet e marrëdhënieve me publikun;Menaxhimi i kompjuterizuar i 

skedarëve;Menaxhimi i biznesit;Administrimi i biznesit;Shërbimet r zyrës;Shërbimet e 

sekretarisë;Sondazhi i opinionit;Veshja e dritares për shitore;Shpërndarja e 

mostrave;Organizimi i panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamuese;Organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese;Shërbimet e ekspozimit të tregtisë së 

biznesit;Shërbimet e importit dhe eksportit  
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(210) KS/M/ 2019/669 

(220) 24/05/2019 

(731) Victorinox AG Schmiedgasse 57 6438 

Ibach, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  "Parfumeri, sapunë, vajra esenciale, kozmetikë, llosionë për flokë"  

8  "Vegla dore( që përdoren me dorë) dhe instrumente, përfshirë pincat,sëpatat, kaqavidat, 

fëndyell, sharrë peshku,prerës të telit të peshkimit,hapëse për kanaqe(jo-

elektrike),mashë,lima(pajisje) dhe limë për thonjë,gërshërë të mëdha me shumë qëllime të 

përdorimit,gërshërë pë përdorim shtëpiak,gërdhërë për qepje dhe gërshërë për thonjë; thika 

xhepi dhe thika që palosen; takëm, pirunë dhe lugë; këllëf thikash"  

9  " Aparate dhe instrumente për mbikqyrjen,optike,peshuese, matëse, sinjalizues, 

kontrollues( vëzhgues) dhe jetë- shpëtuese; rregulli i matjes,xham zmadhues,syze 

dielli,tregues automatik të lartesis dhe aparatura për matjen e distancës,barometër; dioda te 

emetimit te drites(LED); aparature per regjistrim,transmetim apo ripodukim te zerit apo 

imazheve,perfshireMP3 dhe player të kompakt disqeve; aparatura telefoni,perfshire aparatet 

e telefonav mobil; bartesit magnetik te te dhenave;disqe per regjistrimin e zerit,pajisje 

portabel per memorie te kompjuterit,harduer i percjellsve serial universal(USB), USBflash 

drive,stik i memories; CD'të(kompakt disqe),DVD'Të dhe mediat e tjera dixhitale per 

regjistrim; mbeshtjelles per llaptop,qanta per llaptop"  

14  "Metalet e qmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie,gure te qmuar; oremates dhe 

instrumente kronometrike"  

18  "Lekure dhe imitim lekure,perfshire kellef lekure per thika dhe thika xhepi; kasa 

bartese,kuti biznesi,valixhe dhe qanta udhetimi;qanta plazhi,canta per kamp,canta per 

blerje,canta dore,canta udhetimi,canta shkolle,cante shpine,ombrelle,ombrelle per mbrojtje 

nga djelli dhe shkopinj per ecje"  

25  "Rroba,perfshire rrobat per sport,veshmbathje,perfshire qizmet per sport,mbules koke 

per veshje,perfshir kapelat dhe kacketat  
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(210) KS/M/ 2019/670 

(220) 27/05/2019 

(731) Dirk Rossmann GmbH   

Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel , 

DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3   Artikuj tualeti; preparate për pastrimi i trupit dhe  për kujdesin e bukurisë; 

preparatet e flokëve dhe trajtuesit e flokëve; sapun dhe xhel; preparate dushi; preparate për 

kujdesin e lëkurës; preparatet e pastrimit dhe aromatizuesve; shapon; kozmetikë për fëmijë; 

xhel dushi; xhel dushi dhe banje; shkumë dushi dhe banje; flluska banje; lëngje shkumuese 

të banjave; ngjyra kozmetike; sapun i duarve; sapun; sapun në gjendje të lëngët; llak i 

flokëve; kozmetik për përdorim në flokë ; peceta  të mbushura me detergjent për pastrim; 

faculeta  të mbushura me pastrues të lëkurës; faculeta të mbushura me losion kozmetike  

5   Dezinfektantët dhe antiseptikët; preparate sanitare dhe artikujt sanitarë  

28   Lodra, lojëra, lodra te ndryshme dhe lodra risi ; lodra pishine  inflatable (te mbushura 

me ajër); lodra vaske; lodra vaske  inflatable (te mbushura me ajër); pistoleta të ujit; lodra 

të ujit; qant e lodrave; lodra imituese te  kozmetikës; kaleidoscope;   balona loje; unaza loje; 

lodra risi për të luajtur në formë shakaje; flluska sapuni [lodra]; topa për lojë; zar; lodra 

inflatable (te mbushura me ajër) për notim në pishinë; lodra që ecin me këmbë; lodra me 

figura; lodra prej kafshëve; aparatet elektronike të lojërave; topa  e plazhi; modele të 

ndryshme të automjeteve; lodra në formë të avionëve  

35  Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; shërbimet kleriku; promovim 

i produkteve dhe shërbime  promovimi për paraqitjen e produkteve; aranzhimi i kontratave, 

për të tjerët, për shitjen e mallrave dhe ofrimin e shërbimeve; tregtia komerciale dhe 

shërbimet e informacionit të konsumatorëve, përkatësisht  për  artikuj tualeti, preparatet e 

pastrimit dhe aromatizuesve, preparate sanitare dhe artikuj, lodra, lojëra, lodra te ndryshme 

dhe lodra risi; asistenca e biznesit, menaxhimi dhe shërbime  administrative; analiza të 

biznesit, kërkime dhe shërbime informacioni; shërbime me shumicë dhe pakicë në fushën e 

pastrimit të trupit dhe preparateve për kujdesin e bukurisë, sapun dhe xhel, preparatet e 

flokëve dhe trajtuesit e flokëve, dhe preparate pastrimi dhe aromatizimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/671 

(220) 27/05/2019 

(300) 4503382  27/11/2018  FR 

(731) LOUIS VUITTON MALLETIER 

2 rue du Pont-Neuf 75001 Paris, FR 

(591)  kafe e ndritshme dhe errët 

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

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

(540)   
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Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 18  Kuti prej lëkure ose imitim i lëkurës; Çanta udhëtimi; Komplete udhëtimi (artikuj 

lëkure); Kuti të mëdhe dhe valixhe; Mbështjellëse rrobash për qëllime udhëtimi për rroba 

dhe këpucë; Kuti manekyri (jo të pajisura); çantat e shpinës; Çantë dore; Çanta sportive; 

Çantë e vogël dore “Clutches” (çantë mbrëmjesh); çantë atashe e bërë nga lëkura; Çantë e 

bërë prej lëkure; Kuleta xhepi; Kuleta; Kuleta për pare të imta; Mbështjellës kartelash 

(kuletë e vogël); Mbështjellës çelsash (artikuj lëkure); Çadra; Ombrella; Veshje për kafshë; 

Çanta për mbajtjen e kafshëve 

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/672 

(220) 27/05/2019 

(300) 4503278  26/11/2018  FR 

(731) LOUIS VUITTON MALLETIER 

2 rue du Pont-Neuf 75001 Paris, FR 

(591) hiri e errët dhe e ndritshme 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Kuti prej lëkure ose imitim i lëkurës; Çanta udhëtimi; Komplete udhëtimi (artikuj 

lëkure); Kuti të mëdhe dhe valixhe; Mbështjellëse rrobash për qëllime udhëtimi për rroba 

dhe këpucë; Kuti manekyri (jo të pajisura); çantat e shpinës; Çantë dore; Çanta sportive; 

Çantë e vogël dore “Clutches” (çantë mbrëmjesh); çantë atashe e bërë nga lëkura; Çantë e 

bërë prej lëkure; Kuleta xhepi; Kuleta; Kuleta për pare të imta; Mbështjellës kartelash 

(kuletë e vogël); Mbështjellës çelsash (artikuj lëkure); Çadra; Ombrella; Veshje për kafshë; 

Çanta për mbajtjen e kafshëve 
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(210) KS/M/ 2019/673 

(220) 27/05/2019 

(300) 4503284  26/11/2018  FR 

(731) LOUIS VUITTON MALLETIER 

2 rue du Pont-Neuf 75001 Paris, FR 

(591) bezh, hiri, vjollcë e errët 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Kuti prej lëkure ose imitim i lëkurës; Çanta udhëtimi; Komplete udhëtimi (artikuj 

lëkure); Kuti të mëdhe dhe valixhe; Mbështjellëse rrobash për qëllime udhëtimi për rroba 

dhe këpucë; Kuti manekyri (jo të pajisura); çantat e shpinës; Çantë dore; Çanta sportive; 

Çantë e vogël dore “Clutches” (çantë mbrëmjesh); çantë atashe e bërë nga lëkura; Çantë e 

bërë prej lëkure; Kuleta xhepi; Kuleta; Kuleta për pare të imta; Mbështjellës kartelash 

(kuletë e vogël); Mbështjellës çelsash (artikuj lëkure); Çadra; Ombrella; Veshje për kafshë; 

Çanta për mbajtjen e kafshëve 

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/674 

(220) 27/05/2019 

(731) "TROKIT " SH.P.K. Dardani SU 3/1 

Lam.C2 Nr.3, KS 

(591)  E Zeze e Mbyllet 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi; funksione zyre  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnet që ka të bëjë me to, 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit, dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterik   
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(210) KS/M/ 2019/675 

(220) 27/05/2019 

(731) INTERPLAST GROUP SH.P.K. 

SHUPKOVC-40000 MITROVICË, KS 

(740)  INTERPLAST GROUP SH.P.K. 

SHUPKOVC-40000 MITROVICË 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 7  Makineri dhe mjete makinerie;pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore);komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 

tokësor);vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë;inkubatorë për prodhim vezësh  

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  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/676 

(220) 27/05/2019 

(731) JOHNSON & JOHNSON (New 

Jersey corporation) One Johnson & Johnson 

Plaza New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)  ERSYNGA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe crregullimeve onkologjike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/677 

(220) 28/05/2019 

(731) Islamic Relief Worldwide 

19 Rea Street South, Digbeth, Birmingham, 

England, B5 6LB, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  ISLAMIC RELIEF 

 

 
     

 

(511) 16   Printime, përfshirë revista, broshura, postera, gazeta dhe fotografi; banera; shenja 

(badge) letre dhe/ose kartoni; materiale të shtypura per mësimdhënie dhe edukim, përfshirë 



Buletini Zyrtar Nr. 82 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

141 

 

fletore pune dhe tekste shkollore  

35  Shërbime bamirësie, si menaxhimi dhe administrimi i biznesit, organizimi dhe 

udhëheqja e programeve vullnetare dhe e projekteve në shërbim të komunitetit; dhënia e 

ndihmës humanitare në formën e menaxhimit dhe administrimit të biznesit; shërbime 

reklamimi për nxitjen e ndërgjegjësimit publik mbi nevojën e ndihmës së personave në 

nevojë jashtë vendit; shërbime përkrahjeje; organizimi dhe rekrutimi i vullnetarëve për 

veprimtaritë e mbledhjes së fondeve dhe projektet e shërbimeve komunitare për personat në 

nevojë dhe publikun e gjerë në emër të organizatës bamirëse, duke i parë si funksione zyre 

dhe administrative  

36   Shërbime të mbledhjes së fondeve për bamirësi; mbledhje fondesh bamirësie; 

menaxhimi dhe monitorimi i fondeve të bamirësisë; shërbime menaxhimi financiar; 

shërbime investimi dhe konsulence financiare  

37   Dhënia e ndihmës humanitare në fushën e ndërtimit të godinave, shërbimeve të 

riparimit dhe instalimeve  

38  Postimi dhe kthimi i mesazheve në format elektronik për përdorim në Internet  

41  Shërbime mësimore, si organizimi i klasave, kurseve, workshopeve, konferencave dhe 

seminareve në fushën e Islamit dhe çështjeve humanitare dhe shpërndarja e materialeve të 

shtypura në lidhje me to; dhënia e mësimeve për përqafuesit e Islamit dhe publikun e gjerë 

mbi çështjet e Islamit dhe ato humanitare; shërbimet edukative për nxitjen e ndërgjegjësimit 

publik mbi nevojën e ndihmës për personat në nevojë jashtë vendit  

42   Dhënia e ndihmës humanitare në fushën e shërbimeve teknologjike, kërkimeve dhe 

projektimeve që lidhen me çështjet e përmendura këtu  

43  Dhënia e ndihmës humanitare në fushën e shërbimeve për dhënien e ushqimeve, pijeve 

dhe të strehimit të përkohshëm  

44   Dhënia e ndihmës humanitare në fushën e shërbimeve mjekësore, kujdesit higjenik për 

njerëzit, si dhe shërbimeve në bujqësi, kopshtari dhe pylltari  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/678 

(220) 28/05/2019  

(731) ZICO SHA Rruga Nacionale Tirane – 

Durres km 7, prane ures se Beshirit, Vaqarr, 

Tirane, AL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16   Paketime kartoni ose plastike për ruajtjen dhe transportimin e frutave; materiale 

plastike për paketim (qe nuk përfshihen në klasa të tjera)  

31   Banane  
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39   Transport; paketimin dhe magazinimin e mallrave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/679 

(220) 28/05/2019 

(731) EVOKHNI SHPK Rruga Siri Kodra, 

Godine 2 - kateshe, Kati 2 - te, nr.149, prane 

Frigoriferit, Tirane, AL 

(591) e kuqe; e gjelbër; e bardhe; ngjyrë 

kafe.  

 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29   Fruta te konservuara; fruta, të ziera; sallata frutash; fruta të ruajtura në alkool; 

ushqim me bazë frutash; fruta të ngrira; hudhër të ruajtura; xhelatinë; margarine; 

marmelatë; mish; ekstrakte të mishit; mish i konservuar; qumësht; produkte qumështi; 

kërpudha, të konservuara; arra, të përgatitura; vajra për ushqim; vaj ulliri për ushqim; ullinj, 

te konservuar; qepë të konservuara; vaj palme për ushqim; paste frutash te shtypura; 

preparate per te bere supë; vaj luledielli për ushqim; fara luledielli, te pergatitura; puré 

domate; lëng domate për gatim; paste domate; lëngje perimesh për gatim; sallata perimesh; 

perime, te konservuara; perime, te gatuara; perime te thata  

30   hudhër grirë [piper]; makarona; piper; oriz; niseshte per ushqim; sheqer; pije me bazë 

çaji; bimët e kopshtit, të ruajtura [ereza]; fruta coulis [sauces]; aromatizues vanilje për 

qëllime të kuzhinës; preparate vegjetale për përdorim si zëvendësues të kafesë; uthull; 

ekstrakt malti për ushqim; akullore  

35   Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit te produkteve: 

produkte ushqimore te te gjitha llojeve; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët 

në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të ndërmjetësimit komercial; 

prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 

prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; marketing; demonstrim i mallrave; 

asistencë për menaxhim komercial apo industrial  

43   Sherbime hotelerie; shërbime të kafeterisë; shërbime kafene; Sherbime restoranti; 

ushqim dhe pije per katering; shërbime bar  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/680 

(220) 28/05/2019 

(300) 88255430  09/01/2019  US 

(731) Bioverativ Therapeutics Inc. 

225 Second Avenue, Waltham, MA 02451, 

US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

(540)  ENJAYMO 
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Kosove 
 

(511) 5  ''Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjes së të ftohjes agglutinin''  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/681 

(220) 28/05/2019 

(731) METTON REKLAMA N.SH.T. 

Rr. Skënderbeu, p.n.; 11000 Podujevë, KS 

(591) E zezë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6   Dizajnimi, projektimi dhe punimi i reklamave 3 D, konstruksione metalike te 

gjitha llojet dhe profilet duke filluar nga dizajnimi, prerja dhe saldimi  

16  Dizajnimi dhe projektimi i materiale të shtypura; afishe; broshura; katalogje; produkte 

të printerit; gazeta; revista; reklamë; publikime të shtypura, revista; magazina(revista); 

buletine informative, shtypi në tapeta murale  

25  Dizajnimi dhe projektimi i të gjitha llojet e rrobave për meshkuj dhe femra duke 

përshirë edhe ato të punës, Shtypi ne te gjitha llojet e rrobave për meshkuj dhe femra  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/682 

(220) 28/05/2019 

(731) METTON REKLAMA N.SH.T. 

Rr. Skënderbeu, p.n.; 11000 Podujevë, KS 

(591) E zezë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6   Dizajnimi, projektimi dhe punimi i reklamave 3 D, konstruksione metalike te 

gjitha llojet dhe profilet duke filluar nga dizajnimi, prerja dhe saldimi  

16   Dizajnimi dhe projektimi i materiale të shtypura; afishe; broshura; katalogje; produkte 

të printerit; gazeta; revista; reklamë; publikime të shtypura, revista; magazina(revista); 

buletine informative, shtypi në tapeta murale  

25   Dizajnimi dhe projektimi i të gjitha llojet e rrobave për meshkuj dhe femra duke 

përshirë edhe ato të punës, Shtypi ne te gjitha llojet e rrobave për meshkuj dhe femra  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/683 

(220) 28/05/2019 

(300) 728733/2019  20/03/2019  CH 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)  EVRYSDI 
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(511) 5  ''Preparate Farmaceutike"  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/684 

(220) 28/05/2019 

(731) Star Hill SH.P.K Lagja 

Veternik,Komplekso Banesor EXDC 

3,Blloku 12 Nr.1, KS 

(591) E Gjelbërt, E Zezë, Ngjyra Ari 

(740)  Petrit Prapashtica Rr.Shaqir Igrishta 

Hy.2 Nr.8 Prishtinë Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshem  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/685 

(220) 29/05/2019 

(731)  FlTIM ISTOGU vtRBOVC 

GLLOGOC, KS 

(591) E KALTER 

-EVERDHE 

-E KUQE 

-E BARDI-IE 

-E GJELBER 

-VJOLLCE 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezet dhe kafshet e gjahut; ekstraktet e mishit, pemet dhe 

perimet e konservuara, te ngrira, te thara dhe te ziera; xhelatinat, re9elet, kompostot; vezet, 

qumeshti dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat per ushqim  

30  Kafja, 9aji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

dritherave, buka, brumerat dhe embelsirat, akulloret; n,ialta, melasa; thanni, pluhuri per 

pjekje, laipa, mustarda; uthulla, salcat (melmesat); erezat; akulli  
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(210) KS/M/ 2019/686 

(220) 29/05/2019 

(731) Gorenje HVAC, d.o.o. Partizanska 

cesta 12 3320 Velenje, SI 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 7  pompa për instalimet e ngrohjes (pompat e qarkullimit), pompat e nxehtësisë 

(pjesët e makinës); mbledhësit e shkallës së bojlerit për kaldaja makinerie  

11   ngrohës të ujit dhe kaldaja, ngrohës te ujit me gaz, ngrohës diellor të ujit, ngrohës 

diellor të ujit, qarkullues (ngrohës uji), ngrohës elektrik të ujit, ngrohës te rezervuarve ujit, 

frigoriferë dhe ngrohës uji, ngrohës uji për dushe, ngrohës uji për banjë, ngrohës uji për 

përdorim industrial, ngrohës elektrik të ujit për përgatitjen e pijeve, ngrohës me gaz të ujit 

për përdorim shtëpiak; pompat e nxehtësisë, pompat e nxehtësisë për rimëkëmbjen e 

energjisë, pajisjet e ngrohjes, ventilimin, klimatizimin dhe pastrimin e ajrit; radiatorë me 

vaj, radiatorë (ngrohje), radiatorë të gazit, radiatorë të artikuluar, konvektorë (radiatorë), 

radiatorë elektrikë, radiatorë (elektrik), radiatorë infra të kuqe, radiatorë për amvisëri, 

radiatorë qe ngrohje elektrike, radiatorë të mbushur me vaj, radiatorë për ngrohje qendrore, 

radiator te ngrohjes për ngrohjen e ndërtesave, radiatorët elektrikë për ngrohjen e 

ndërtesave, radiatorët për sistemet e ngrohjes qendrore, radiatorët për instalimet e ngrohjes 

qendrore, radiatorët (për kondicionerët industrialë), radiatorët e sheshtë për instalimet e 

ngrohjes qendrore; kaldaja, kaldaja për ngrohje, kaldaja me gas, kaldaja elektrike, kaldaja 

për ngrohje, kaldaja për instalime të ngrohjes, pipëza (ndezës), kaldaja dhe ngrohës, kaldaja 

për ujë të ngrohët, kaldaja të ngrohjes qendrore, kaldaja për instalimet e ngrohjes qendrore, 

kaldaja me gaz për ngrohjen e ujit, kaldaja për ngrohje qendrore, kaldaja elektrike për 

ngrohjen e ujit, kaldaja elektrike për sistemet e ngrohjes qendrore, kaldaja për përdorim në 

sistemet e ngrohjes, kaldaja që janë pjesë e instalimeve të ngrohjes qendrore, kaldaja me 

nxehje me gaz për ngrohje qendrore të amvisërive, kaldaja me gaz për ngrohje të ujit të 

ngrohtë shtëpiak, kaldaja për instalimet e furnizimit me ujë të nxehtë, kaldaja me gaz për 

sistemet e ujit të ngrohtë për amvisëritë; vende zjarri, vende zjarri me gaz, vende zjarri 

elektrike, vend zjarri i bërë  prej derdhje metalike, vende zjarri me gaz për amvisëri, 

simulator të vendit te zjarrit duke përdorur dru (amvisëri)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/687 

(220) 30/05/2019 

(731) IFFCO ITALIA S.R.L. 

Via Volterra, 9, 20146 Milano, IT 

(591) E kaltër, e bardhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

(540)   
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Kosove 
 

     

 

(511) 29  “Qumësht, produkte qumështi dhe zëvëndësues qumështi; kremë e rrahur (shllak 

ëmbëlsire), krem kosi, krem frutash, krem i pluhurzuar, krem Chantilly; salcë beshamel; 

gjalpë bajamesh”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/688 

(220) 30/05/2019 

(731) British American Tobacco(Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100 

Wilmington DE 19808-1674, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CREATIONS 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare të holla; duhan,i pa pëpunuar apo i përpunuar; duhan për mbështjellje; 

duhan për llulla; produkte nga duhani; zëvendësues të duhanit ( të cilat nuk janë për 

përdorim mjekësorë); cigare; puro(duhan i mbështjellur me gjethe duhani);cakmak për 

cigare të holla; cakmak për cigare; shkrepëse; artikuj për duhanpirës; letër për cigare të 

holla; tuba për cigare; filtra per cigare; makina xhepi për mbeshtjelljen e cigareve; makina 

dore për mbushjen e tubave të letres me duhan; cigare elektronike; lëng për cigare 

elektronike; produkte nga duhani të cilat ngrohën  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/689 

(220) 30/05/2019 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do, KR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  SoftAction 

 

 
     

 

(511) 7  Pastrues elektrik me vakum,qanta per pastrues elektrik me vakum; pastrues robotik 

me vakum; pastrues per qellime shtepiake; brusha per pastrues elektrik me vakum; brusha 

per pastrues elektrik me vakum per qellime shtepiake  
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(210) KS/M/ 2019/690 

(220) 30/05/2019 

(731) ITALFARMACO SPA 

Viale Ffulvio Testi, 330, 20126 Milano ( 

MI)- ITALY, IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  LEGOFER 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike, në veqanti specialitete farmaceutike që përmbajnë hekur  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/691 

(220) 30/05/2019 

(731) Koncern Bambi A.D POŽAREVAC  

Gjure Gjakoviça p.n, Pozharevc, Republika 

e Serbise, RS 

(591) E kuqe, e bardhe, kafe,   

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çaj, kafe, sheqer, kakao,oriz, sago dhe tapioca, (perberje bimore nga pema sago), 

kafe artificiale, miell dhe pergatitje te perbera nga drithera, buke, embelsira, akull, mjalt, 

maja, sode buke, kripe, mustarde, uthull molle, salca te ndryshme, ereza akullore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/692 

(220) 31/05/2019 

(731) Merita Gjyshinca Peja Brigada 153, 

Hajvali, Prishtinë, KS 

(591) E kuqja E zeza E hirta 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 35  Reklam, marketing dhe shërbime promovuese, analiza të biznesit,kërkime dhe 

shërbime informacioni,asistenca e biznesit, menaxhimi dhe shërbimet administrative  

36  Shërbimet bankare dhe financiare, monetare, grumbullimi i fondeve dhe sponsorizimi 

financiar,sigurime,shërbimet e sigurimit, nën kontraktimi i sigurimeve, sigurimi i kartelave 
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me parapagesë dhe argumenteve, shërbimet e pasurive të patundshme, shërbimet e 

sigurimit të depozitave apo mallërave me vlerë, shërbimet e vlerësimit  

37  Ndërtimi, konstruktimi dhe rrënimi,shfarosja  e dëmtuesve(kafshë dhe 

insekte),dezinfektimi dhe kontrolli i dëmtuesve,nxjerrja e burimeve natyrore, qiradhënja e 

mjeteve,impianteve dhe paisjeve për ndërtim, rrënim, pastrim dhe mirmbajtje  

38  Telekomunikacion, shërbimet e rrjetit të telekomunikacionit, sigurimi dhe dhënja me 

qira e objekteve dhe paisjeve te telekomunikacionit, shërbimet e telekomunikacionit  

39  Shërbimet e bartjes,shpërndarja me tubacione dhe kabllo, paketimi dhe magazinimi i 

mallrave, parking dhe magazinimin e automjeteve,ankorim, transport  

40  Kondicionimi dhe pastrimi i ajrit dhe ujit,thertore,duplifikimi i regjistrimeve audio dhe 

video, prodhimi i energjisë, trajtimi i ushqimit dhe pijeve,gjenerimi i energjisë,shtypi dhe 

zhvillimi fotografik dhe kinematografik,marrja e paisjeve për trajtimin dhe transformimin e 

materialeve, për prodhimin e energjisë dhe për prodhimin me porosi   

41  Edukimi,argëtimi dhe sporti, përkthimi dhe interpretimi,publikimi dhe raportimi  

42  Shërbimet kompjuterike,shërbimet  te projektimit,shërbimet e teknologjisë së 

informacionit,shërbimet e shkences dhe teknologjisë,testimi,autentifikimi dhe kontrolli i 

cilsisë  

43  Mbajtja e kafshëve,strehimi për kafshët,shërbimet e hoteleve për kafshë,sigurimi i 

ushqimit dhe pijeve,qiratë e mobiljeve,ndërresave,vendosjes, shërbimet përkohshme të 

akomodimit  

44  Bujqësi,agrokulturë, hortikulturë dhe shërbime pyjore,pastrimin e kafshëve,shërbimet e 

kujdesit shëndetsor njerëzor, higjenë njerëzore dhe kujdes i dukjes  

45  Shërbime ligjore,siguria,shpëtimi,siguria dhe shërbimet zbatuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/693 

(220) 03/06/2019 

(731) DÜNYA GÖZ HASTANESİ 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Nispetiye Caddesi, Yanarsu 

Sokak, No:1 Etiler Beşiktaş - Istanbul / 

TURKEY, TR 

(591) Ngjyrë portokalli, e zezë, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 44  Shërbime mjeksore; shërbime të kujdesit të bukurisë; shërbime veterinarie, 

blektorie, mbarështrimi, vënjes së patkonjëve për kuaj (shërbime nallbani); shërbime të 

bujqësisë, hortikulturës, kopshtarisë dhe pylltarisë; dizajnim pejsazhi; këshilla mjeksore në 

lëmin e shëndetit personal  
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(210) KS/M/ 2019/694 

(220) 03/06/2019 

(731) FLORGARDEN EOOD 

j.k. Ovcha kupel, block 26, entr. B, ap. 48 

BG-1632 SOFIA, BULGARIA, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 3   Vajra aromatik; preparate për aroma ajri; ujë parfumi; thupra me aroma; dru 

aromatic; esenca të enasonit (yllit); vaj bergami; lustrues buzësh; ekstrate lulesh (parfume); 

vajra etrik; vajra esenciale nga druri i kedrit; Vajra esenciale nga limoni; vajra esenciale 

nga citron; esenca eterike; vaj jasemini; putpuri (aroma); ionone (parfumeri); amber 

(ambergris aromë); takëme kozmetike; kremra kozmetik; maska bukurie; preparate 

kozmetike për banjë; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës; ujë levande; vaj levande; 

Vajra kozmetik; Vajra esenciale; Vajra për qëllime tualeti; vaj gaultheria; mintë për 

parfumeri; esenca minte (vajra esenciale); misk (parfumeri); eau de cologne (ujë kolonje); 

baza për parfume lulesh; parfumeri; parfume; parfume të lëngshme; parfume solide; 

preparate dushi për qëllime personale ose qëllime deodoranti (tualeteri); preparate tymosësh 

(parfume); preparate aloe vera për qëllime kozmetike; kundër djersitës (tualeteri); vaj 

trëndafili; kripra banj, jo për qëllime mjeksore; spraj flokësh; spraj për freskim të 

frymëmarjes; qeska për parfumosjen e çarçafëve; terpen (Vajra esenciale); ujë tualeti; 

aromatic për parfume; ekstrakte të parfumeve; sapun; sapun kozmetik; sapun në formë 

kremi; sapun tualeti; sapun i lëngshmëm; sapun i parfumosur; sapun për përdorim personal; 

sapun likuid për duar dhe fytyrë; sapun lavanderie  

18   Stoli të çmuara; qafore; karficë (stoli); unaza (stoli); stoli, orë dhe sahat; stoli të 

emailuara; stoli kostumesh; stoli grash; stoli të çmuara; stoli cloisonne; stoli koke; arka 

stolish (arka ose kuti); stoli që përmbajnë ari; stoli argjendi; rruza për bërjen e stolive; 

kapëse (kopsa) për stoli; rule për stoli; perla (stoli); stoli të cilat janë artikuj nga gurrë të 

çmuar; stoli të cilat janë artikuj nga metalet e çmuara; artikuj stolish me gurrë ornamental; 

stoli ari; stoli të bëra nga broxa; stoli mode të bërë nga bronxa; stoli mode të bërë nga 

metale të jo të çmuara; stoli për zbukurim personal; stoli personale; stoli të bëra nga metale 

gjysëm të çmuara; stoli të zbukuruara me diamante; stoli të bëra nga argjendi; stili të bëra 

nga kristale; stoli të bëra nga qelqi; stili të bëra nga plastika; stoli kallai dhe plumbi; stoli 

fildishi; stoli të zbukuruar me gurrë të çmuar; stoli të bëra nga gurrë të çmuar; stoli 

zbukuruese që janë imitim; stoli të cilat janë artikuj nga gurrë të çmuar; stoli mode nga 

metale jo të çmuara; stoli mode nga perla të kultivuara; stoli mode nga gurrë gjysëm të 

çmuar; stoli të bëra nga materiale gjysëm të çmuara; stoli në formë të rruzave; stoli 

kostumesh; ornamente veshësh në formë të stolive matyrale; artikuj dekorativ (xhingërima 

ose stoli) për përdorim personal; artiku stolish të mbështjellë me metale të çmuara; zinxhir 

çelsash si stoli (xhingërima ose medaljoni); vathë me kapse; byzylyk; rathë (byzylyk); 

unaza (stoli); unaza (stoli); zinxhir qafe; stoli litar (të dredhur)  zinxhir për bylyzyk; stoli 

litar (të dredhur)  zinxhir për qafore; stoli (të dredhur)  i bërë nga metali i zykonshëm  

35   Reklamim; menaxhim biznesi; hulumtim tregu në lëmin e kozmetikës, parfumerisë dhe 

produkteve të bukurisë; kosulta biznesi lidhur me tregun; shërbime të shitjes me pakicë 

lidhur me stolitë; shërbime të shitjes me shumicë lidhur me stolitë; shërbime reklamimi për 
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promovim të e-tregut; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime të byrove publicitare; 

marëdhënie me publiku; hulumtim tregu; parashikim të çështjeve ekonomike; përgatitje e 

informative të tregut; agjenci të inforamtave të tregut; përgatitje e informative për biznesin 

e tregut dhe informata për tregun nëpërmjet rrjetit global të kompjuterit; informata të tregut 

dhe këshilla për konsumatorët (shitore për këshillimin e konsumatorëve); përpilim dhe 

furnizim të tregut  dhe çmimit të biznesit dhe informative statistikore; udhëheqje e opinionit 

public; udhëheqje e anketave të tregut; biznis menaxhim dhe organizim i konsultave; 

konsulta lidhur me resurset njerzore; shërbime këshilluese për menaxhim biznesi; shërbime 

reklamuese të publikimeve tekstuale; reklamime të jashtme; shkruarje e teksteve 

publicistike; shërbime orari për qëllime reklamuese; analiza biznesi; hulumtim dhe 

shërbime informuese; shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi; demonstrim i 

produkteve; demosntrim i mallrave për qëllime promovimi; aranzhim i ekraneve për 

qëllime reklamimi; organizim dhe konsulta për prezantimin e produkteve; demonstrim 

shitjeje (për të tjerë); prezantim i mallrave në mediat e komunikimit, për qëlime të  shitjes 

me pakicë;  shërbime të shfaqjes për shfaqjen e mallrave; shërbime të shaqjes për mallra; 

shërbime distribuim i materialeve promovuese për reklamim dhe marketing; distribuim dhe 

desiminim i materialeve reklamuese (trakteve, prospekteve, materialeve të printuara, 

mostrave); aranzhim dhe distribuim te mostrave reklamuese; promovim i mallrave dhe 

shërbimev të tjerëve nëpërmjet distribuimit të kartelave për zbritje (discount); distribuim i 

mostrave për qëllime publicitare; distribuim i produkteve për qëllime reklamuese; 

desiminim i reklamimit; desiminim i reklamimit për të tjerë nëpërmjet rrjetit online të 

komunikimit në internet; distribuim i reklamimeve dhe njoftimeve të çështjeve reklamuese; 

desiminim iI çështjeve reklamuese; distribuim i fletushkave (flyer) reklamuese për të tjerë; 

distribuim i njoftimeve reklamuese; desiminim i reklamimeve për të tjerë nëpërmjet 

internetit; distribuim i taksave publike; reklamim nëpërmjet porosisë postare; shërbime të 

kartelave lojale; shërbime të besueshmërsë së konsumatorëve për qëllime komerciale, 

promovimi dhe/ose reklamimi; përditësim i materialeve reklamuese; promovim i biznesit të 

kompjuterizuar; marketing i produkteve; shërbime marketing; promovim shitjeje për të 

tjerë; reklamim on-line në rjetin kompjuterik; reklamim on-line në rjetin kompjuterik dhe 

ueb faqe; reklamim nëpërmjet drejtorisë on-line; optimizim i komunikacionit në ueb faqe; 

ofrim të një guid online hulumtuese e cila i shfaq mallrat dhe shërbimet e të tjerëve on-line 

shitëse në internet; reklamim në internet për të tjerë; reklamim me banderola (flamuj); 

reklamim nëpërmjet mediave elektronike dhe posaqërisht në internet; reklamim nëpërmjet 

të gjitha mjeteve publike të komunikimit; reklamim me transmetim të publicitetit online për 

pale të treta nëpërmjet rrjetit elektronik të komunikimit; shërbime të reklamimit nëpërmjet 

internetit; shërbime të administrimit të biznesit për procesuim të shitjes në internet, 

promovim, reklamim dhe marketing në ueb faqe on-line; furnizim i hapsirave në ueb faqe 

për reklamim të mallrave dhe sherbimeve; këshillim dhe informim për shërbimet e 

konsumatorëve dhe menaxhim të produkteve dhe çmimeve në faqet e internetit lidhje me 

shitje të bërë në internet; përpilim i drejtorive për publikim në rrjetin global kompjuterik 

ose në internet; shërbime elektronike komerciale, do me thënë, dhënie e informative lidhur 

me produktet nëpërmjet rrjetit telekomunikative për qëllime reklamimi dhe shitjeje; 

shërbime të biznes informative të dhëna online nga një rrjet global kompjuterik ose internet  
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(210) KS/M/ 2019/695 

(220) 05/06/2019 

(731) AVISTA OIL AG Bahnhofstraße 82 

31311 Uetze-Dollbergen Germany, DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  AVISTA 

 

 
     

 

(511) 1   Media (mjet) filtruese e substancave kimike dhe jo-kimike të përfshira në 

klasë; preparatet dhe materialet kimike për film, fotografi dhe shtypje; plastika të 

papërpunuara; ngjitëse për qëllime industriale; media për rritje, plehra kimike dhe kimikate 

për përdorim në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari; detergjentet për përdorim në prodhim dhe 

industri; substancat kimike, materialet kimike dhe preparatet kimike; kripërat për qëllime 

industriale; rrëshira të papërpunuara sintetike dhe artificiale; niseshte për përdorim në 

prodhim dhe industri; allçi, mbushëse dhe xhel për përdorim në industri; kompozime 

kimike dhe organike për përdorim në prodhimin e ushqimit dhe pijeve  

4   Vajra dhe yndyrna industriale; lubrifikantë; kamponime për thithjen e pluhurit, 

lagështisë dhe lidhëse; karburantet (duke përfshirë karburantet motorike) dhe ndriçuesit; 

qirinj dhe fitila për ndriçim  

40   Shërbimet e fabrikimit dhe përgatitjes specifike të klientëve, në veçanti printimi 3D, 

përfundimin akrilik të automjeteve, gravurë, prodhimin me porosi të bio preparateve 

farmaceutike, prodhime metalike dhe shërbimet e përfundimit, trajtimin e derdhjeve të 

naftës, punimin e plumbit, derdhja e betonit, punimi i kaldajave, prodhimin me porosi të 

harduerit metalik, prodhimi me porosi i shabllonëve për përdorim në industri, ndërtimi me 

porosi i makinave, komponimi i ngjyrave me porosi të ngjyrave, vulosje metalike, farkëtari, 

prodhimin me porosi të komponentëve të formuar, prodhimi i energjisë, trajtimin dhe 

transformimi i materialeve, në veçanti trajtimi i tekstil, lëkurës dhe gëzofëve (lëkurë 

kafshësh); riciklimi dhe trajtimi i mbeturinave; shtypa dhe zhvillimin fotografik dhe 

kinematografik; dyfishimi i regjistrimeve audio dhe video; kondicionimi dhe pastrimi i ajrit 

dhe ujit; therja e kafshëve; marrja me qira, dhënien me qira dhe lizingu i objekteve në lidhje 

me ofrimin e shërbimeve të përmendura më lart, për aq sa përfshihen në këtë klasë; 

informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e lartpërmendura, për aq sa përfshihen 

në këtë klasë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/696 

(220) 05/06/2019 

(731) SUMITOMO RUBBER 

INDUSTRIES, LTD. 6-9, Wakinohama-cho 

3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-

0072, Japan, JP 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)  FALKEN 

 

 
     

 

(511) 12  Gomat për automjete; goma për automobila; goma për kamionë; goma për 

autobusë; goma për automjete motorike me dy rrota  



Buletini Zyrtar Nr. 82 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

152 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/697 

(220) 05/06/2019 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  IPHONE 

 

 
     

 

(511) 36  “Shërbimet financiare; shërbimet e financave; shërbimet bankare; financimin e 

kredive; zgjatjen e kredive te vogla; dhënien e kredive për instalime; financimin e qirasë; 

shërbimet  e debit dhe kredit kartelave; lëshimin e kartave të kreditit; shërbimet e pagesave; 

shërbimet e transakcioneve financiare; shërbimet e procesimit të pagesave elektronike; 

shërbimet e procesimit të pagesave elektronike duke përdorur teknologjinë biometrike për 

identifikim dhe vërtetim; shërbimet financiare, kryesisht, pranimin, procesimin, vërtetimin, 

menaxhimin dhe kordinimin e pagesave elektronike dhe transkacioneve elektronike të 

pagesave; sigurimin dhe shërbimet e garancionit; ofrimin dhe nënshkrimin e garancioneve 

dhe kontratave për zgjatjen e garancionit; kartat dhuratë dhe shërbimet e karatave me 

parapagim; ofrimin e zbritjes në njësitë pjesmëarrëse të tjerave përmes përdorimit të kartës 

së anëtarësimit;ofrimin e parave të gatshme dhe zbritjeve të tjera për përdorimin e kartave 

të kreditit si pjesë e programit të besnikërisë së klientit; shërbimet e bamirësisë për 

mbledhje të fondeve; shërbimet e këshillimit financiar; këshillimet financiare dhe shërbimet 

konsulence; ofrimin e informatave financiare në lidhje me aksionet; ofrimin e informatave 

nga lëmia e investimeve dhe financave”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/698 

(220) 05/06/2019 

(731) GABA International Holding GmbH 

Grabetsmattweg, 4106 Therwil, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  MERIDOL 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte dhe shërbime: “Produkte të kujdesit për gojë duke përfshirë pastë për 

dhëmbë, shpërlarëse për gojë, preparate për zbardhjen e dhëmbëve”  

5  Produkte dhe shërbime: “Produkte mjekësore të kujdesit për gojë, pastë mjekësore për 

dhëmbë, shpërlarëse mjekësore për gojë; preparate farmaceutike për kujdesin e gojës dhe 

atë dentar”  

21   “Brusha për dhëmbë, penjë për pastrimin e dhëmbëve, pastrues ndërdhëmbësh”  
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(210) KS/M/ 2019/699 

(220) 05/06/2019 

(731) Colgate-Palmolive Europe Sarl 

Grabetsmattweg, 4106 Therwil, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  SANEX 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte të kujdesit personal, si preparate për pastrimin e lëkurës dhe trupit; sapun; 

sapun i lëngshëm për duar; xhel për dush dhe krem; shampon për trup; preparate për 

kujdesin ndaj flokëve; deodorant, antiperspirant dhe sprej për nënshqetulla për përdorim 

personal; hidratues të trupit dhe lëkurës, losion dhe krem; pudër pluhur; preparate për 

rruajtje; preparate kozmetike për rrezitje dhe preparate për të mbrojtur lëkurën nga efektet e 

diellit; faculeta me solucion pastrues”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/700 

(220) 05/06/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 

300 Park Avenue New York, New York 

10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  FABULOSO 

 

 
     

 

(511) 3  “Pastrues të lëngshëm, preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në 

lavanderi;preparate për pastrim, lustrim, gërryerje, lëmim, sapun, parfume, vajra esenciale, 

kozmetikë, kremra për flokë;pasta për dhëmbë”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/701 

(220) 05/06/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 

300 Park Avenue New York, New York 

10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  COLGATE TOTAL 

 

 
     

 

(511) 3   “Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, shpërlarëse të gojës jo-mjekësore”  

21  “Brusha të dhëmbëve”  
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(210) KS/M/ 2019/702 

(220) 05/06/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 

300 Park Avenue New York, New York 

10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  PLAX 

 

 
     

 

(511) 3   “Shpërlarëse të gojës jo-mjekësore”    

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/703 

(220) 05/06/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 

300 Park Avenue New York, New York 

10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  KOLYNOS FLUOR 

 

 
     

 

(511) 3   “Pasta dhëmbësh jo-mjekësore”  

5  “Pasta dhëmbësh mjekësore”  

21  “Brusha të dhëmbëve”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/704 

(220) 05/06/2019 

(731) Ursapharm Arzneimittel GmbH 

Industriestraße 35 66129 Saarbrücken, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  EvoTears OMEGA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate mjekësore; preparate veterinere; preparate 

sanitare për përdorim në mjekësi; ushqim dietal dhe substanca të përshtatura për përdorim  

në mjekësi  ose për përdorim në veterinari, ushqim për foshnje; shtesa dietale ( shtesa 

ushqimore) për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale për lidhje; material  për mbushje 

dhëmbesh, rrëshira dentare; mjete dezinfektuese; preparate për shkatrrimin e dëmtuesve; 

fungicide, herbicide; produkte oftomologjike; preparate oftomologjike; preparate për 

pastrim të lenteve të kontaktit ; zbërthyes  për lente të kontaktit; zberthyes për shpërlarjën e 

lenteve të kontaktit; mjete për dezinfektimin e lenteve të kontaktit; zberthyes për lagëjen e 

lenteve të kontaktit; zberthyes për neutralizimin e lenteve të kontaktit   
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(210) KS/M/ 2019/705 

(220) 05/06/2019 

(731) PHARMASCIENCE INC. 

6111 Royalmount Avenue Suite#100 

Montreal Quebec H4P 2T4, CA 

(591) kaltër, bardhë dhe e  kuqe 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinere; preparate sanitare për përdorim ne mjekësi;  

ushqim dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim në mjekësi ose për përdorim 

veteriner, ushqim për foshnje; shtesa dietike (shtesa ushqimi)për njerëz dhe kafshë; 

leukoplaste, material për lidhje-mbështjellëje; material për mbushje të dhembit, rrëshira 

dentare; mjete dezinfektuese; preparate për shkatrrimin e demtuesëve; fungicide, herbicide;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/706 

(220) 05/06/2019 

(731) Ursapharm Arzneimittel GmbH 

Industriestraße 35 66129 Saarbrücken, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  EvoTears 

 

 
     

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate mjekësore; preparate veterinere; preparate 

sanitare për përdorim në mjekësi; ushqim dietal dhe substanca të përshtatura për përdorim  

në mjekësi  ose për përdorim në veterinari, ushqim për foshnje; shtesa dietale ( shtesa 

ushqimore) për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale për lidhje; material  për mbushje 

dhëmbesh, rrëshira dentare; mjete dezinfektuese; preparate për shkatrrimin e dëmtuesve; 

fungicide, herbicide; produkte oftomologjike; preparate oftomologjike; preparate për 

pastrim të lenteve të kontaktit ; zbërthyes  për lente të kontaktit; zberthyes për shpërlarjën e 

lenteve të kontaktit; mjete për dezinfektimin e lenteve të kontaktit; zberthyes për lagëjen e 

lenteve të kontaktit; zberthyes për neutralizimin e lenteve të kontaktit  
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(210) KS/M/ 2019/708 

(220) 05/06/2019 

(731) OÜ SIREKAR HULGI 

Liivalao tn 14, 11216 Tallinn, EE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Çanta për alpinistë; Çanta për ecje; Çanta [zarfe, qese] prej lëkure, për paketim; 

Çanta sportive; Çanta për përdorim ditorë; Çanta për përdorim ditorë; Çanta plazhi; Veshje 

për kafshët shtëpiake; Korniza për çanta dore ; Çanta dore; Çanta shpine shkollore; Çanta 

për blerje  

25   Brekë për foshnje [veshje]; Sandale për banjë; Pantofla për banjë; veshje për banjë; 

kapela për larje; Mbathje për banjë; veshje plazhi; Këpucë plazhi; Rripa [veshje]; 

Pantallona të shkurtra boksier; Sutjen; Kilota; kamisola(veshje e brendshme për femra); 

kasketë; kapela[kapela koke]; Veshje; Veshje për gjimnastikë; Veshje prej imitimeve të 

lëkurës; Veshje lëkure; Bustera; Korse;veshje për mbrojtje kundër  djersitjeve; Fustane; 

Mantelin; Dorashka [veshje]; Këpucë gjimnastike;  shtresa të thembrave të çorapeve; 

shtresa të thembrave për këpucë; shtresa të thembrave për këpucë;Triko; Xhaketa [veshje]; 

Xhaketa; Bluzë; Brixhët; Pantallona të shkurtra;Bluzë me thurje[veshje];  veshje për 

këmbë; Triko të këmbëve; Pajisje jo rrëshqitëse për këpucë; Veshje të jashtme; Pizhame; 

Veshje të gatshme; Veshje; veshje e brendshme ( Të gatshme -) [pjesët e veshjeve]; 

Sandale; Saris (veshje e gjate) ; sarong (veshje me mbështjellje); Sashes për veshje(veshje 

ne formë shiriti); Shall për qafë ; Shall ; Shall për kokë; shami [veshje qafe ]; Përparëse 

këmishe; Këmishë yoke; Këmisha; Bluza; Këpucë; Këpucë; Këmisha me mëngë të 

shkurtra; Kapela dushi; Çizme të skive; Dorashka për skia; funde të gjëra;  funde Culotte; 

Kapele të kafkës; Maska  gjumi; Pantofla; Slips[ndërresa, të brendshme]; Çorapë me 

llastika në formë shiritave; Çorapë; Sholla (shtresa); Sholla (shtresa) për këpuca; këpucë me 

qafë  pa lidhëse; Këmisha për veshje të përditshme; Këpucë sportive; Këpucë për ushtrime; 

Kanotierë; Çorapë me shirita; Çorapë; mbërthyes për këpucë futbolli; Xhaketa prej leshi 

[veshje]; Rripa llastiku për përdorim në veshje të meshkujve;  Rrip llastik për përdorim në 

veshje; Çorapë për absorbimit e djersitjeve; Ndërresa të brendshme për absorbimit e 

djersitjeve; Çorapë për absorbimit e djersitjeve; Pulovër; Pulovër; Triko; Buza me krah te 

shkurt; Triko; shtresë për maje të këpucëve; Toga; Kapele të gjata; Brekë; Brixhë;  çallmat; 

Brekë; Valenki [çizme prej shajaku] ; Vello[veshje]; Jelekë; Gjoksore; Veshje të  pa 

përshkueshme prej kushteve klimatike; shtresa të fundme për këpucë; Kostume noti; 

Çorapë të trasha pa shputa; Uniforma; Kostume; Ndërresa të  brendshme  
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(210) KS/M/ 2019/709 

(220) 06/06/2019 

(731) Shkurta Elshani French Bagutte 

sh.p.k. Sheshi Nëna Terezë, Prishtinë, KS 

(591) Kalter e mbyllt, E bardhe, E kuqe. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli për ftohje  

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  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/710 

(220) 06/06/2019 

(731) Shkurta Elshani French Bagutte 

sh.p.k. Sheshi Nëna Terezë, Prishtinë, KS 

(591) Kalter e mbyllt, e bardhë, e kuqe 

 
 

(540)  FRENCH BAGUETTE 

 

 
     

 

(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, reqelet, kompostot; vezë, qumështi 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

30  Kafja ,caji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa; tharmi, 

pluhuri per pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salca(mëlmesat); erëzat; akulli për ftohje  

32  Birrat; ujërat minerale dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohëshem  

 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 82 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

158 

 

 

(210) KS/M/ 2019/711 

(220) 06/06/2019 

(731) NESLI MOBILYA KOLTUK 

ORMAN URUNLERI SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI    

Inegol Ankara Karayolu 2. Km. No: Bila 

Inegol Bursa, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35    Duke sjellë së bashku, për të mirën e të tjerëve, të një shumëllojshmërie të 

mallërave  (duke përjashtuar transportin e tyre), duke berë të mundur  dhe sa me të 

përshtatshme  konsumatorëve që të shikojnë dhe blejnë ato mallëra; shërbime  të shitjës me 

pakicë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/712 

(220) 06/06/2019 

(731) A.I.A. AGRICOLA ITALIANA 

ALIMENTARE S.p.A. Piazzale Apollinare 

Veronesi 1, 37036 S.MARTINO BUON 

ALBERGO (VR), IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  WUDY POP! 

 

 
     

 

(511) 29  Mish,peshk, shpezë dhe kafshë të egra; përpunime nga mishi; salciqe gjermane 

nga mishi i pulës dhe gjeldeti; pemë dhe perime të konzervuara të ngrira, të thata dhe të 

ziera; gjelatinë, marmelatë, komposto; vezë, qumësht dhe produkte qumështi,vaj për 

ngrënje dhe yndyrë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/713 

(220) 07/06/2019 

(731) NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue New 

York, New York 10022, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 25    veshje, përkatësisht çorapë, mbathje, këpucë për basket, atlete për basket, 

kanatiere, këmisha, gjysëm kanatiere, dukse, pjësë të poshtëme të tutave, pantolla, kanatiere 

me rripa të holla, dresa, pantolla të shkurtes, pizhama, kanatiere sportive, ragbi kanatiere, 

xhempera, rripa, këmisha nate të gjumit , kapela (republikë) , kapela, vizir kapela me 

strehë, tuta për ngrohje, pjesë të poshtëme të tutave për ngrohje, dresa për ngrohje, 

kanatiere për ushtrimin e hudhjeve, xhaketa, xhaketë sportive, kollare (veshje), facoleta 

xhepi, facoleta, xhaketa kunder erës(vetrovka), xhaketa me kapele, pallto, Portlete 

(përparese; shirita me fjonga; pantofla etj) të foshnjave  të cilat nuk janë nga letra, pajisje 

për foshnje (veshje), shirita për kokë, shirita dore (veshje), përparese (kecele), ndresa të 

poshtëme, boksere-brekë, boksere brekë të ngushta, pantolla të gjëra, mbrojtëse për vesh, 

dorashka, dorashka vetëm me gishtin e madh, shalla, kanatiere të thurura dhe qendisura, 

fustana nga materiali zherse, fustane, dresa dhe uniforma  për tifozë,  rroba për notim, 

veshje noti, kostume të larjes, bekine, kostume të larjes të holla, brekë për not, brekë të 

larjes, shorce për surfim, rroba të gomes për ujë, shamia për plazhë, mbulesa për kostume të 

larjes, mbeshjellëse reth qafe për kostume të larjes, sandalle, sandalle për plazhë, kapela 

plazhe, mbrojtese të diellit me  strehë, kapela për not, kapela për lamje, mbulesa të reja 

koke  me figura dekoruese të ngjitura  

41    shërbime të argëtimit dhe arsimimit në formë të programeve televizive dhe radio 

programeve nga lëmi i basketit dhe shfaqja e drejtëpërdrejtë  e lojërave të basketit dhe 

shfaqjeve të basketit; shërbimet e produkcionit dhe distribuimit të shou programeve në 

radio dhe programeve televizive me ndeshje të basketit, ngjarjeve të basketit dhe 

programeve nga  lëmi i basketit; shërbimet e udheheqjes dhe organizimit të klinikave dhe 

kampeve të basketit, klinikave dhe  kampeve për trajnues, klinikave dhe  kampeve për 

skuadra të vallëzuesve dhe lojërave të basketit; shërbimet e argëtimit në kuptim të 

paraqitjeve personale të maskotave të kostumeve ose skuadrave të vallëzuesve në ndeshjet 

dhe shfaqjet e basketit, klinika, kampe, promovimeve dhe ngjarjeve tjera lidhur me 

basketin, ngjarjeve speciale dhe ahengjeve; sherbimet e klubit të adhuruesve - tifozëve; 

shërbimet e argëtimit, përkatësisht ofrimi i veb faqeve  me përmbajtje multimediale të cilat 

nuk mund të mirren – shkarkohën  në kuptimin e ngjarjeve më të rëndesishme televizive të 

basketit,  ngjarjeve interaktive të rëndësishme televizive, video xhirimeve, video imazheve 

të xhiruara, zgjedhjeve interaktive të ngjarjeve më të rëndësishme, radio programeve, 

ngjarjeve të rëndësishme  në radio dhe audio xhirimeve nga lëmi i basketit; ofrimi i lajmeve 

dhe informacioneve në formë statistikore dhe temave tjera nga lëmi i basketit; mundësimi i 

lojërave on-lajn të cilat nuk mund të mirren-shkarkohen, përkatësisht lojerave 

kompjuterike, video lojërave, video lojërave interaktive dhe lojërave të vogla; shërbimet e 

argëtimit  në kuptim të skuadrave  të imagjinuara të basketit; ofrimi  drejtpërdrejtë i bazës 

së të dhënave kompjuterike nga lëmi i basketit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/714 

(220) 07/06/2019 

(731) Delight L.L.C. Rruga Ismet Jashari 

Kumanova, Pn., KS 

(591) E Bardhë, e Kuqe, e Gjelbër, e 

Verdhë, e Zezë, e Kaltër, Vjollce, Hiri dhe 

Portokalli  

(540)  Delight 
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(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 
 

(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  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/ 2019/715 

(220) 07/06/2019 

(731) Delight L.L.C. Rruga Ismet Jashari 

Kumanova, Pn., KS 

(591) Portokalli dhe Kafe 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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/ 2019/716 

(220) 07/06/2019 

(731) "Te Pema" SHPK Rr. "Rexhep Mala", 

Nr:28/A, 10000 Prishtinë, KS 

(591) Ngjyra e gjelbër, Ngjyra e bardhë 

(740)  Gent Morina Rr; Agim Ramdani, Hy; 

B, Nr:20, 10000 Prishtinë-Kosovë 
 

(540)   
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(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

44   Pemë për qëllimin e mënjanimit të karbonit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/717 

(220) 07/06/2019 

(300) 2019-327  01/05/2019  LI 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9   “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona 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 dhe kontrollimin e 

pajisjeve mobil, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pjesëve 

periferike për kompjuterë, kutive për instalim (setap boks), televizioneve, dhe audio e video 

pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje 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 dhe audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje 

periferike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me 
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kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, 

television, 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, syze 3D; syze për sy; syze dielli; syze me lente, xham optic; 

mallëra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; dritë për kamera; ekrane për 

kompjuterë, telefona mobilë, pajisje eletkronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mencura, syze të mencura, televizione, dhe 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; aparate navigimi për automjete [për kompjuterët brenda]; 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, kufjeve, dëgjuesve të veshit, 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, 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; kartat e kreditit të 

koduar dhe lexuesit e kartelave; pagesa elektronike dhe pikat e terminaleve të transaksionit; 

kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e kartelave; pagesa elektronike dhe pikat e 

terminaleve të transaksionit; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me me 

të gjitha mallërat e lartpërmendura; ndërfaqe për kompjuterë, pjesë periferike për 

kompjuter, telefona mobilë, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi, dhe 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 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; kollare elektronike për trajnimin e 

kafshëve; axhendë elektronike; aparate për të kontrolluar postën e vulosur; regjistër kace; 

aparate mekanizmat e së cilës punojnë me futjen e mondedhave në to; makna diktimi; 

shënues i qosheve; makina votimi; shënjues elektronik për mallëra; makinë për selektimin e 

cmimeve; makinë faksi; aparate dhe instrumente peshuese; matës; tabela njoftimi 

elektronike; aparate matëse; lidhës [pjesë silikoni]; qarqet e integruara; zmadhues; ekrane 

fluoreshente; telekomanda; fije që lidhet me dritë [fibra optike]; instalime elektrike për 

kontrollimin nga distance të operacioneve industrial; burgosës me dritë; elektrolizer; 

aparate për shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate për 

shpëtimin e jetës  dhe pajisje; alarme fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për 
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vezë; fishkëllues për qenë; magnetë dekorues; gardh elektrizues; automjet I transferueshëm 

për persona me aftëis të kufizuar; qorape që ngrohen me rrymë; aparate për njohjen e zërit  

dhe dhënien e urdhërit për kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektornike të 

konsumatorëve dhe sistemet e banorëve; asistent personal dixhital; aparet për rregullimin e 

nxehtësisë; thermostat; ekran, senzorë dhe controller për kondicionuesit e ajrit, nxehtësisë 

dhe sistemet dhe pajisjet e ventilimit; aparate për rregullimin elektrik; rregullatorët e dritave 

elektrike (me dritë të zbehtë); aparate për kontrollimin e ndricimit; prize leketrike; 

ndërprerës eklektrikë dhe elektronik; alarme, sonezorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt 

të alarmeve; detektorë për tym dhe karbon monoksid; brava elektrike dhe elektronike dhe 

zinxhirë për dyer dhe dritare; kontrollimet elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave; 

sistemet e sigurisë dhe survejimit të banimeve”  

42  “Dizajnimi dhe zhvillimi i pajisjeve kompjuterike, software, pjesëve periferike dhe 

kompjuterw dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe 

software; programimi kompjuterik; hartimi i bazave të të dhënave kompjuterike; 

magazinimin elektronik të të dhënave; shërbime informatike cloud; dhënia me qira e 

pajisjeve kompjuterike, programeve kompjuterike dhe periferikësh; sigurimi i softuerit jo të 

shkarkueshëm në internet; shërbime konsultimi për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, 

bazave të të dhënave dhe aplikacioneve; sigurinë kompjuterike dhe konsulencën e sigurisë 

së të dhënave; shërbimet e enkriptimit të të dhënave; sigurimi i informatave kompjuterike 

ose informacionit kompjuterik në internet; mirëmbajtjen, riparimin dhe përditësimin e 

pajisjeve kompjuterike, software, periferikësh dhe aplikacioneve; shërbime të mbështetjes 

teknike, diagnostifikim dhe problemeve të problemeve të pajisjeve kompjuterike dhe 

softuerit, si dhe shërbime të ndihmës kompjuterike; krijimi, dizenjimi dhe mirëmbajtja e 

internetit; shërbimet e uebfaqes së internetit; sigurimi i motorëve të kërkimit për marrjen e 

të dhënave nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimeve elektronike; krijimin e 

indekseve të informacionit në internet, faqeve dhe burimeve të tjera në dispozicion në 

internet dhe në rrjetet e tjera të komunikimeve elektronike; kartografi dhe shërbimet e 

hartës; ofrimi i një portali në internet që lejon përdoruesit të shikojnë dhe shkarkojnë libra 

elektronikë, botime dhe dokumente të tjera; ofrimi i një portali në internet që lejon 

përdoruesit të shikojnë dhe shkarkojnë libra elektronikë, botime dhe dokumente të tjera; 

shërbimet shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; analiza industriale 

dhe shërbime kërkimore; kërkime mjekësore; laboratore mjekësore; shërbime informacioni, 

këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha ato që u përmendën më sipër  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/718 

(220) 07/06/2019 

(300) 2019-271  12/04/2019  LI 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  QUICKPATH 

 

 
     

 

(511) 9  “Softuer kompjuterik, gjegjësisht softuer kompjuterik për futjen e të dhënave, 

softuer kompjuterik për futjen e tekstit, softuer kompjuterik për futjen e të dhënave duke 
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përdorur ekranët e ndjeshëm në prekje, softuer kompjuterik për futjen e tekstit të 

parashikueshëm dhe korrigjues, softuer kompjuterik për njohjen e gjesteve, softuer 

kompjuterik për futjen e të dhënave me bazë në gjeste, softuer kompjuterik për parashikim 

kontekstual, softuer kompjuterik për përpunim të gjuhës natyrale, softuer për aplikacion 

kompjuterik për pajisje mobile dhe tablet kompjutera”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/719 

(220) 07/06/2019 

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, 

SI 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DUTRYS 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/720 

(220) 07/06/2019 

(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  DEEPSEA CHALLENGE 

 

 
     

 

(511) 14   Kohëmatës, përkatësisht orë (matës kohe), orë dore, pjesë për orë dhe pajisje për 

kohëmatës dhe shtesa për orë dhe pajisje për kohëmatës  të cilat nuk janë të përfshira në 

klasë tjera, orë dhe instrumente tjera kronometrike, kronometra, kronografi (matës kohe), 

rripa për orë, numrues [matës kohe], kuti dhe këllëf për ekspozimin e orëve dhe 

kohëmatesëve dhe stolive, mekanizma për orë-kohëmatës dhe pjesë të tyre; stoli; gurë të 

çmueshëm dhe gurë gjysëm të çmueshem; metale fisnike dhe legurat e tyre; gjilpëra (stoli)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/721 

(220) 07/06/2019 

(731) Barilla G. e R. Fratelli - Societa per 

Azioni Via Mantova 166 Parma PR, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MASTERS OF PASTA 

 

 
     

 

(511) 30   Kafe, çaj; kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioakë dhe sagë; miell dhe produktet 
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e bëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe pasta; akulli i ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melasë - 

shurup; maja, pluhur pjekjeje; kripe te imët; mustard; uthull, salcat - salcat, erëza; akull; 

ushqim me bazë me tërshërë; ushqimet e miellit; niseshte për ushqim; anis (erëza); farë 

anise; aroma; aroma e kafesë; aromatizues, përveç vajrave esenciale; aromatizues, përveç 

vajrave esenciale për pije; aromatizues, përveç vajrave esenciale për ëmbëlsira; tërshëra e 

bluar; tërshër e qëruar; pllakëza nga drithërat me proteina të larta; rrënjë e ëmbël 

(delikatesë); pije me bazë kakao; pije të bazuara në kafe; pije me çokollatë; pije me bazë 

çaji; sode buke; biskota; biskota me mjaltë; biskota petit - beure; ëmbëlsirat [karamele]; 

simite; pudings; kakao; pije qumështi mekakao; pije qumështi me kafe; kafe e papjekur; 

kanellë (aromë); karamel (ëmbëlsirat); melmesa; pjekurina; kuskus (griz); ëmbëlsira; miell 

gruri; miell; gjelatin frutash (ëmbëlsirat); akulli i ngrënshëm; pluhur pjekjeje; makarona; 

majonezë; bukë e thekur; bukë pa tharmë; thërmiat e  bukës; bukë vekne; brumëra; pesto 

(salcë); pica; përgatitjet e drithërave; ravioli(pasta italiane); kripë për zierje; salcë domate; 

salcë soje; salcat për sallatë; sanduiç; qurë thekre; griz; griz prej misrit; ushqim i shpejtë i 

bazuar në drithëra; ushqim i shpejtë i bazuar në oriz; sherbet (i akullt); makarona (spageti); 

salca për mish; fijet e petëve per brumëra; pite nga frutat kur është e ëmbël;fije të petëve 

për supa; shafran (erëz); xhenxhefil (erëz)  

35   Reklamimi; menaxhmenti afarist; administrimi afarist;shërbime të zyrës; licencmi i 

mallërave dhe shërbimeve për persona të tretë (administrimi komercial për shërbimet e 

cekura); zgjerimi i përmbajtjes reklamuese; prezentimi i mallërave; publikimim përmes 

postës; marketing; organizimi i panaireve për nevoja reklamuese apo komerciale; 

prezentimi i produkteve përmes mjeteve të komunikimit, me qëllim të shitjes me pakicë; 

promovime të shitjes për të tjerët; publikimim i teksteve reklamuese; reklamimi në rjetin e 

internetit; reklamimi televiziv; sherbime afariste të shitjes me pakicë dhe shërbimet e shitjes 

me pakicë përmes internetit të cilat permbajnë mallërat si në vijim: kafe, çaj; kakao dhe 

surogat i kafes; oriz; tapioka dhe sago; miell dhe prepárate të përgaditura nga dritherat; 

bukë, pjekurina dhe ëmbëlsira; akull për ushqim; sheqer, mjaltë, melasë – shurup; tharem 

bukë,pluhur për pjekurina; krip; senf; uthull, salca – salca, melmesa; akull; ushqim me bazë 

tërshëre; ushqime nga mielli; qullë për ushqim; anis; fara të anisit; melmesa; aromatizues 

për kafe; aromatizues , përpos vajit esencial; aromatizues, përpos vajit esencial, për pije; 

aromatizues, përpos vajit esencial, për torte; tërshërë e bluar; tërshërë e qeruar; pllakëza nga 

drithërat me proteine të larta; rrënjë të embëla (embëlsira); pje me bazë kakao; pije me bazë 

kafe; pije me bazë çokolate; pije me bazë çaji; soda bikarboni për zierje; biskota; biskota të 

njelëmëta; petit-beure biskota; embelsira [bombona]; simite; puding; kakao; pije të 

qumshtit nga kakao; pije të qumështit nga kafeja; kafe e pa ferguar; cimet (melmesë); 

karamele (embëlsirë); melmesa; pjekurina( kreker); kuskus (griz); torte; miell gruri; miell; 

xhelatin frutash (embëlsirë); akull për ushqim pluhur për pjekurina; makarona; majonez; 

bukë e thekur; bukë pa tharem; therrime buke; bukë e gjatë- vekne; brumëra; pesto (salcë); 

pica; preparatie nga drithërat; katrorë brumi(raviola); krip për zierje; salcë domatesh;salcë 

soje; salca për sallata; sendviça; qullë tërshëre; griz; miell misri; ushqim i shpejt me bazë të 

drithërave; ushqim i shpejt me bazë të orizit; sherbet (akullt); makarona-shpageta; salca 

mishi (salca); fije petesh – brumëra; pite nga frutat- kuleç të embel; fije petesh për supa; 

shafran (melmesë); xhenxhifil (melmesë)  

41   mësim, aftësim; përgaditjet për aftësim;shërbime të argëtimit; aktivitete sportive dhe 

kulturore; akademi [arsimim]; mesimi praktik [aftësimi përmes demonstrimit]; informimi 

lidhur me arsimimin; informata lidhur me rekreacionin; aftesimi gjimnastikorë ; mësimi 
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nga largësija; organizimi i kurseve të kulinarisë; organizimi i garave; organizimi garave 

sportive; organizimi i garave [arsimore apo argëtuese]; organizimi i ekspozitave për nevoja 

kulturore apo arsimore; organizimi i shfaqjeve, solemniteteve [sherbime impresive]; 

organizimi dhe udhëheqëja e koncerteve; organizimi dhe udhëheqëja e konferencave; 

organizimi dhe udhëheqëja e kongreseve; organizimi dhe udhëheqëja e kolekfiumeve; 

pergaditja dhe udhëheqëheqëja e seminareve; përgaditja dhe udheheqëja e simpoziumeve; 

organizimi dhe udhëbheqëja e puntorive [aftësimi]; organizimi i argëtimit [argëtime]; 

publikimi i librave;publikimi i teksteve, përpos teksteve reklamuese; publikimi i 

drejtëpërdrejtë elektronik i librit dhe revistave; publikime elektronike; shfaqëja e shfaqjeve 

drejtëpërdrejtë; sherbimet e lojërave të ofruara drejtë për drejtë përms rrjetit kompjuterik  

43   Ofrimi i shërbimeve për ushqim dhe pije; strehim i përkohshëm; bare; kafeteri; qiraja e 

strehimit të përkohshëm; mensa; rezervimet e hoteleve; rezervimi i strehimit të 

përkohshëm; shërbimet e pensioneve; restorante; restorante të vetë-shërbimit; hotele; 

shërbime për bare; shërbimet e akomodimit në kampet e pushimeve; furnizim ushqimi, 

ushqim dhe pije; motele; bare me pije dhe ushqime të lehta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/722 

(220) 07/06/2019 

(731) PEDIATRICA S.r.l. Via A. Nicolodi, 

28/A- 57121  LIVORNO, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; prepárate sanitare për përdorim në medicinë; supstanca 

dietike të adaptuara për përdorim në medicinë; formula qumështi për bebe; shtesa 

vitaminash për ushqim; leukoplast, materijal për fashim (mbështjellje); pajisje 

dezinfektuese; sedativ (qetësues); shurup për përdorim farmaceutik; anagjetik; antipiretik; 

dekolestiv; antiseptik; preparate antiparazitore; pije medicinale; qaj nga bimët për qëllime 

medicinale; krem i ftohët për përdorim në medicinë  
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(210) KS/M/ 2019/723 

(220) 07/06/2019 

(731) PEDIATRICA S.r.l. Via A. Nicolodi, 

28/A- 57121 LIVORNO, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; prepárate sanitare për përdorim në medicinë; supstanca 

dietike të adaptuara për përdorim në medicinë; formula qumështi për bebe; shtesa 

vitaminash për ushqim; leukoplast, materijal për fashim (mbështjellje); pajisje 

dezinfektuese; sedativ (qetësues); shurup për përdorim farmaceutik; anagjetik; antipiretik; 

dekolestiv; antiseptik; preparate antiparazitore; pije medicinale; qaj nga bimët për qëllime 

medicinale; krem i ftohët për përdorim në medicinë   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/724 

(220) 07/06/2019 

(731) PEDIATRICA S.r.l. Via A. Nicolodi, 

28/A- 57121 LIVORNO, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; prepárate sanitare për përdorim në medicinë; supstanca 

dietike të adaptuara për përdorim në medicinë; formula qumështi për bebe; shtesa 

vitaminash për ushqim; leukoplast, materijal për fashim (mbështjellje); pajisje 

dezinfektuese; sedativ (qetësues); shurup për përdorim farmaceutik; anagjetik; antipiretik; 

dekolestiv; antiseptik; preparate antiparazitore; pije medicinale; qaj nga bimët për qëllime 

medicinale; krem i ftohët për përdorim në medicinë  
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(210) KS/M/ 2019/725 

(220) 10/06/2019 

(731) Alba Stojku – shoqëri me përgjegjsi të 

kufizuar Durres, Krujë, Fshati Derven, rruga 

Derven, ndërtesë private, 1 katëshe, zona 

kadastrale nr. 1475, me nr. pasurie 1, AL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9   Apratura dhe instrumente për sjelljen, ndezjen, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e energjisë; akumulatorë elektrikë; pershtatës elektrikë; antena; 

bateri elektrike; furnizues baterish; instrumente kontrolli të bojlerit; kuti të degëzimeve 

elektrike; kabëll elektrik; çelës elektrik; mbyllës i qarkut; mbështjellës elektrik; përcjellës 

energjie; lidhëse për linja elektrike; lidhje elektrike; kontakte elektrike; panele kontrolli të 

energjise elektrike; konvertues elektrik; bashkues elektrik; mbështjellese për prizë 

elektrike; tuba elektrike; induktorë elektrike; inverter elektrik; rregullator të ndricimit të 

dritës; kufizues të energjisë; mbyllës të qarkut elektrik; instalime elektrike për 

telekomandimin e energjisë në operacione industriale; këllëf për kabëll elektrik  

11   Aparatura ndriçimi; llamba të çdo lloji; llamba harku; drita tavani; drita në formë 

rrethi; aparatura ndriçuese LED; llamba ndriçuese; llamba ndriçuese për sinjale drejtimi të 

makinave; instalime dhe aparatura ndriçimi; drita për makina; drita elektrike për raste 

festimesh; llamba për minatorë; llamba sigurie; llamba për ndriçimin e rrugëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/728 

(220) 11/06/2019 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, Edificio Inditex, Arteixo (A 

Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  “Kozmetikë jo-mjekësore dhe preparate toaleti; paste dhëmbësh; produkte 

parfumerike, vajëra esencial, preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në 

lavenderi; preparate pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapun jo-mjekësor; 

kozmetikë jo-mjekësore, losione për flokë jo-mjekësore; shkëlqyes të këpucëve, krema dhe 

dyll; dyll për rrobaqepës; dyll për këpucëtar; dyll për lëkurë; dyll (depilues); dyll për 

lavenderi; dyll për parket të dyshemeve; shampon; çantë kozmetike; preparate për depilim; 

preparate për heqjen e grimit; deodorant për përdorim nga njerzit apo kafshët; buzëkuq, 

lapsa për përdorim në kozmetikë; sprej për flokë dhe llak për thonj; preparate për heqjen e 

llakut; faculeta që përmbajnë losione kozmetike; faculeta që përmbajnë detergjent për 
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pastrim; losione për përdorim pas rrojës; losione për qëllime kozmetike; preparate për grim; 

krema për  qëllime kozmetike; pastrues njollash; qese për materiale të parfumosura; 

preparate per kujdesin ndaj thonjëve; preparate zbardhuese (dekoloruese) për qëllime 

kozmetike; ekstrakte të luleve (parfume); temjan; dru I aromatizuar; transfere dekoruese për 

qëllime kozmetike, qerpikë dhe thonj falso; gurë shtuf (pumice); aromatizues nga lule të 

thara dhe erëza; preparate kozmetike për qëllim dobësimi; preparate kozmetike për larje; 

preparate për valëzim të flokëve; preparate për larje; artikuj toaleti; preparate për larjen e 

gojës jo për qëllime medicinale; kripë për larje; jo për qëllime medicinale; vajëra për 

përdorim higjenik; preparate për rrezitje në diell (kozmetike); kolonjë; sapunë deodorant; 

pudër talk për përdorim në tualet; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyrëra për qëllime 

kozmetike; gërryes; preparate për rrojë; kemikale për ndriçimin e ngjyrave për qëllim të 

mirëmbajtjes shtëpiake (lavenderi); shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; maska 

bukurie; dyll për mustaqe; ngjyrë të kaltër që përdoret për ngjyrosje në lavenderi; ngjyra të 

flokëve; kozmetikë për vetulla; shkumës për pastrim; shampon për kafshë shtepiake; 

kozmetikë për kafshë; krema kozmetik; torte nga sapuni; sapunë që përdoret kundër 

djersitjes së këmbëve; detergjentë tjerë jo për përdorim në operimet e prodhimit dhe jo për 

qëllime medicinale; niseshte që përdoret në lavenderi; qumësht pastrues për përdorim 

tualeti; ujë javelle, preparate për pastrim me tharje; ujë I aromatizuar; parfume; preparate 

kozmetike për qerpikë; preparate kozmetike për kujdes ndaj lëkurës; pudër për grim; ngjitës 

për ngjitjen e flokëve falso; materiale zbutës të materialeve për përdorim në lavenderi; 

ngjyrosës kozmetik; preparate për heqjen e ngjyrave; ujë tualeti”  

9  “Aparate dhe instrumente shkencore, detare, matëse, fotografike, kinematografike, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

të koduara; veshje për mbrojtje nga aksidentet dhe rrezatimi; kostume mbrojtëse për 

aviatorët; agjenda elektronike; aparate telefonike; peshore matëse; kompas drejtues; makina 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

akustike (të zërit); aparat paralajmërues kundër vjedhjes; alarmet e zjarrit; shtresa për maus; 
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zmadhues zëri; përforcues; antena; mbrojtës anti-shkëlqyes (hije anti-shkëlqim); marrës 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

industriale; paisje personale stereo”  

18  “Lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë nga kafshët; kofer, valixhe dhe çanta për udhëtim; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

të valixheve); material nga lëkura e çarë; bisht lëkure të macës I përbërë nga 9 fije që 
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përdoret për kamzhik; mbulesa të lëkurës (gëzof); lëkurë që përdoret nga yzengjitë; pjesë 

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

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

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

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

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

valvula nga lëkura”  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gjysmë-qizme, paisje nga metali për këpucë; mbajtëse për këpucë; anësore për këpucë, taka 

për këpucë, sirtar (për veshje), bluza, bolero, përparëse të bluzave; bluza me mëngë të 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35  “Shërbime reklamimi, menaxhimi i biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e 

zyrës; shërbimet e asistencës për menaxhimin e biznesit ose funksionet komerciale për një 

kompani industriale ose komerciale; organizimi i ekspozitave dhe panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamuese; shërbimet e promovimit të ofruara nga një kompani 

tregtare duke lëshuar karta shërbimi për klientët; administrimi i programeve të besnikërisë 

së konsumatorit; shërbime modelimi për promovime të shitjeve ose qëllime reklamimi; 

botimi i teksteve reklamuese; rrobaqepësi; shërbimet e asistencës për operimin e një 

kompanie tregtare në bazë të franshizës; demonstrim i produktit; promovimi i shitjeve (për 

palët e treta); shitjet në ankandet publike; promovimin e qendrave tregtare dhe shërbimet e 



Buletini Zyrtar Nr. 82 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

172 

 

menaxhimit; shërbimet e asistencës për funksionet komerciale të një biznesi që përbëhet 

nga urdhrat e përpunimit nëpërmjet rrjeteve të komunikimit global; shërbimet e importit 

dhe eksportit të agjencisë; shërbimet e agjencisë së punësimit; reklamim on-line në një rrjet 

kompjuterik; ofrimi i shërbimeve me palët e treta (blerja e produkteve dhe shërbimeve për 

kompanitë e tjera); shpërndarja e mostrave; menaxhimi i kompjuterizuar i dosjeve; 

marrëdhëniet me publikun; shërbimet e agjencisë së informacionit tregtar; shërbimet e 

agjencive reklamuese; dhënia me qira e makinave shitëse; dhënia me qira e hapësirës 

reklamuese; shpërndarja e materialit reklamues; ndihmë për menaxhimin e biznesit; 

kërkimi i të dhënave në dosjet kompjuterike (për të tjerët); përpilimi i informacionit në 

bazat e të dhënave kompjuterike; transkriptimit; përgatitja e kolonave publicitare; ndihmë 

për menaxhimin tregtar ose industrial; menaxhimin e biznesit të artistëve interpretues; 

reklamim me postë direkte; përtërirja e materialit reklamues; riprodhimi i dokumenteve; 

studimet e tregut; reklamimi i faturës, reklamimi i jashtëm; sondazhi i opinionit; sistemimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; publikimi i teksteve reklamuese; 

shërbimet e zhvendosjes për bizneset; kontabiliteti; shitjet e agjencive dhe rregullimin e 

shërbimeve të shitjes; shërbime me shumicë dhe pakicë me çdo mjet; duke sjellë së bashku, 

për të mirën e të tjerëve, një shumëllojshmëri të mallrave (duke përjashtuar transportin e 

tyre), duke u mundësuar konsumatorëve që t'i shikojnë dhe blejnë ato mallra”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/729 

(220) 11/06/2019 

(300) MT-2018-2055  17/12/2018  RS 

(731) Slobodan Petošević Kozjačka 15, 

11040 Belgrade, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  IP2START 

 

 
     

 

(511) 16  “Letër, karton dhe mallëra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat 

e tjera;gjëra të shtypura;material për lidhjen e librave;fotografi;letër shkrimi;ngjitës për 

letër apo për përdorim shtëpiak;material për artistë;brusha për pikturim;makina shkrimi dhe 

gjëra për zyre (përpos mobiljeve);manuale apo material për mësim (përpos 

aparateve);materiale plastike për paketim (jo të përfshira në klasat e tjera);lloje të 

printimit;blloqe të printimit”  

35   “Reklamim; menaxhim biznesi; admnisitrim biznesi; funksionimin e zyrës, shërbimet e 

ofruara nga kompanitë e reklamimit në emër të tjerëve për të komunikuar me publikun duke 

i pajisur informacione për mallërat dhe shërbimet dhe duke ju dhënë konsumatorëve 

mundësitë që të ekzaminojnë këto mallëra dhe shërbime; futjen, organizimin, procesimin, 

modifikimin apo sistemimin e informatave dhe të dhënave të hyra; shërbimet e 

agjensioneve të reklamimit; shpërndarjen e reklamave dhe mostrave direkt apo përmes 

postës; gjenerimin dhe përdorimin e të dhënave matematikore dhe statistikave; organizimin 

e ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale dhe reklamuese”  

38   “Shërbimet e telekomunikimit, kryesisht shërbimet e telekomunikimit në lidhje me 

rrjetin kompjuterik të telekomunikimit global”  

42  “Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe dizajnimi në lidhje me të 
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njejtat;analizat industriale dhe shërbimet hulumtuese;dizajnimin dhe zhvillimin e harduerit 

dhe softuerit kompjuterik”  

45  “Shërbimet ligjore dhe avokatie;të gjitha llojet e shërbimeve nga lëmia e mbrojtjes së 

pronësisë intelektuale, shërbimet e konsultimit nga lëmia e mbrojtjes së pronësisë 

intelektuale”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/730 

(220) 12/06/2019 

(300) 30 2019 001 173.9  22/01/2019  DE 

(731) BGP Products Operations GmbH 

Turmstrasse 24 6312 Steinhausen , CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MIAFYBE 

 

 
     

 

(511) 5    Preparate farmaceutike dhe mjekësore; mjete kontraceptive; produkte 

kontraceptive; pilula për ditën e nesërme (kontraceptiv urgjent); mjete kontraceptive orale; 

shkumë kontraceptive; shpuza- (sfungjerë) kontraceptiv  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/731 

(220) 12/06/2019 

(300) 30 2019 001 174.7  22/01/2019  DE 

(731) BGP Products Operations GmbH 

Turmstrasse 24 6312 Steinhausen, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ULIFIBELLE 

 

 
     

 

(511) 5    Preparate farmaceutike dhe mjekësore; mjete kontraceptive; produkte 

kontraceptive; pilula për diten e nesërme  (kontraceptiv urgjent); mjete kontraceptive orale; 

shkumë kontraceptive; shpuza - (sfungjerë) kontraceptiv  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/732 

(220) 12/06/2019 

(731) Mylan Hrvatska d.o.o. Koranska 2 

Zagreb 10 000, HR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MOFYLAN 

 

 
     

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, posaçërisht imunosupresor; barëra imunosupresore; 
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preparate farmaceutike; preparate medicinale; produktke farmaceutike dhe substanca për 

përdorim në medicine  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/733 

(220) 12/06/2019 

(731) Mylan Hrvatska d.o.o. Koranska 2 

Zagreb 10 000, HR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  PROTIZOLE 

 

 
     

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe preparate për kurimin e sëmundjeve të stomakut; 

preparate dhe produkte farmaceutike për kurimin e çrregullimeve gastrointenzive  dhe / ose 

sëmundjeve gastrointesive; preparate farmaceutike; preparate mjekësore; preparate 

farmaceutike; preparate farmaceutike dhe supstanca për përdorim mjekësorë;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/734 

(220) 12/06/2019 

(731) Mylan Hrvatska d.o.o. Koranska 2 

Zagreb 10 000, HR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  LEZELAN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për kurimin e kancerit të gjoksit; supstanca farmaceutike 

dhe produkte për kurimin e kancerit të gjoksit; preparate farmaceutike; preparate 

mjekësore; preparate farmaceutike; preparate farmaceutike dhe substanca për përdorim 

mjekësorë;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/735 

(220) 12/06/2019 

(731) Mylan Hrvatska d.o.o. Koranska 2 

Zagreb 10 000, HR  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  SOLVEN 

 

 
     

 

(511) 5    Preparate farmaceutike dhe produkte për kurimin dhe/ose preventimin e 

sëmundjeve kardiovaskulare  dhe/ose çregullimeve; preparate farmaceutike, supstanca dhe 

produkte për kurimin  dhe/ose preventimin e sëmundjeve kardiovaskulare  dhe/ose 

çregullimeve; preparate farmaceutike; preparate mjekësore; preparate farmaceutike; 
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produkte dhe supstanca farmaceutike për përdorim mjekësorë;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/736 

(220) 12/06/2019 

(731) Mylan Hrvatska d.o.o. Koranska 2 

Zagreb 10 000, HR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  TIAQUIN 

 

 
     

 

(511) 5     Preparate farmaceutike, posaçërisht  antipsikotikët; antipsikotik; antipsikotik 

(medikamente-barëra); preparate farmaceutike, substanca dhe produkte për kurimin e 

çregullimeve psikotike dhe/ose sëmundjeve;  preparate farmaceutike; preparate mjekësore; 

preparate farmaceutike; preparate farmaceutike dhe substanca për përdorim mjekësorë;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/737 

(220) 13/06/2019 

(731) Shkelzen Jusaj "Petrol Company" 

sh.p.k. Rr. Prishtinë - Fushë Kosovë, KS 

 
 

(540)  Jeto më lirë 

 

 
     

 

(511) 4  Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; thithjen e pluhurit, kompozimet e 

lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriques; qirinj dhe absorbim për ndriqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/738 

(220) 13/06/2019 

(731) Shkelzen Jusaj "Petrol Company" 

sh.p.k. Rr. Prishtinë - Fushë Kosovë, KS 

 
 

(540)  Mbushe vet 

 

 
     

 

(511) 4  Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; thithjen e pluhurit, kompozimet e 

lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriques; qirinj dhe absorbim për ndriqim   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 82 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

176 

 

 
 

(210) KS/M/ 2019/739 

(220) 13/06/2019 

(731) Shkelzen Jusaj "Petrol Company" 

sh.p.k. Rr. Prishtinë - Fushë Kosovë, KS 

 
 

(540)  Mbushe vet, jeto më lirë 

 

 
     

 

(511) 4  Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; thithjen e pluhurit, kompozimet e 

lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriques; qirinj dhe absorbim për ndriqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/740 

(220) 13/06/2019 

(731) Shkelzen Jusaj "Petrol Company" 

sh.p.k. Rr. Prishtinë - Fushë Kosovë, KS 

 
 

(540)  Bëhu pjesë e familjes së madhe  

Petrol Company 

 

 
     

 

(511) 4  Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; thithjen e pluhurit, kompozimet e 

lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriques; qirinj dhe absorbim për ndriqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/741 

(220) 13/06/2019 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  CONAD 

 

 
     

 

(511) 1    “Pleh; Pleh organik; Tokë e lartë; Tokë për rritje; Ushqyes për bimë; Preparate 

për forcim të bimëve; Lëngje për rritjen e bimëve; Tokë e për rritjen-e bimëve në mënyrë 

artificiale; Kemikate për mbrojtjen e bimëve (të ndryshme nga fungicide, herbicide, 

insecticide dhe apraziticide), Alkohol, Sodium bikarbonati”  

3    “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për dysheme; 

Dyll për lustrim; Preparate për bluarje; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru për 

fërkim; Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e 

dyshemesë; Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj 

nga terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate 

pastrami, përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Parfumeri; Vajëra esencial; 

Kozmetikë; Llosione për përkujdesin e flokut; Pasta dhëmbësh; Terpenes (vajë esencial); 

Shkopinj bambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant për 
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përdorim personal; preparate për rrezitje-dielli (kozmetikë); Preparate dushi për përdorim 

sanitarie personale apo deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për përkujdesjen 

e lëkurës; Preparate për rregullim (make-up); Shpërlarës goje, jo për përdorim medicinal; 

Preparate për përkujdesin e thonjëve; Letra të mbushura me kozmetikë apo pastrues; Letra 

të-paralagura; Pastrues goje, jo për përdorim medicinal”  

4    “Qiri i hollë; Qirinjë për absorbimin e tymit; Qirinjë të parfumosur; Qirinjë tavoline; 

Qirinjë dhe shkopinjë për ndricim; Vaj për lubrifikim; Vaj lubrifikimi në formë të vajit 

hidraulik; Vajë për marsh; Substanca kundër mbylljes (vajëra); Vajë lubrifikues; Vaj me 

përmbajtje të shtojcave që e pranadalojnë ndryshkun; Vajëra lubrifikues me përmbajtje të 

shtojcave të cilat e mbrojnë metalin nga gërryerja e fërkimit, dhe lëndëve djegëse; 

Karburante; Avullimin e përzierjeve të karburanteve; Biokarburante”  

5    “Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim 

medicinal; Preparate për pastrimin e ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilace kundër insekteve; 

Aromatizues ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen ng amolët; Shtojca dietale për njerëz 

dhe kafshë; Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; Pije dietale të përshtatura 

për qëllime medicinale; Ngjitës për kapjen gjate fluturimit ; Letër (mbrojtës ng amolët); 

Qafore antiparazite për kafshë; Deodorantë, të tjera nga ato për përdorim të njerëzve apo 

kafshëve; Preparate për aromatizimin e ajrit; Deodorant per rroba dhe tekstil; Dezinfektues 

për përdorim higjenik; Fibra (Dietale); Vata higjenike për femra; Pambuk përthithës; 

pastrues goje; Pantollona; absorbues, për mospërmbajte; Pambuk absorbues; Pelena për 

beba; Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për bebe; Lecka të lagura 

antikbakteriale; Shtojca dietare nga peletet mbretëore; Pastrues të kafshëve [insecticide]’ 

Solucion për lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore; Kollare antiparazit për kafshë”  

6   “Letër alumini për mbështjellje”  

8    “Mbulesë e flakshme tavioline (takëm) e bërë nga plastika; Takëm i biodegradueshëm; 

Lugë për çaj; Takëm; Garuzhdë (vegël dore); Gërshëra të shpendëve”  

9   “Bateri, elektrik, bateri elektrike që mbushen, Bateri elektrike, Bateri elektrike që 

mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Furnizues rryme për bateri; Adapter elektrikë; 

Prizë elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza; Kordon zgjatës për 

energji elektrike; Komponentët elektrikë dhe elektronikë”  

10  Doreza nga qimet e kalit per qellime masazhi, prezervativ,aparate jo-medicinale, pajisje 

dhe artikuj per biberon te bebeve, biberon (thithke, unaze dhembi, shiringa jo-klinike, 

shtroja krevati jo-klinik per mospermbajtje, thermometer jo-medicinal per perdorim 

medicinal.  

11   “Aparate ndriçimi; poç llambe.”  

16   “Letër kartoni; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta 

tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Pamfleta, material manual dhe mësimor 

(përpos aparateve); Letër shkrimi; Ditarë personal; Organizues; Instrumente shkrimi, Gomë 

fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-kimik, Markera për 

nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim argjile; Kuti shkrimi 

[letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng aletra; Bileta; Kartolina 

që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; Bllok shënimesh për skica; 

Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta gjeografike; Dosje për letra; 

Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; Stilolapsa; Shami nga letra; Letër 

higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra për një përdorim; Facoleta 

absorbuese nga produktet e letrës si faculetat për fytyrë, Peshqirët e letrës, Peshqirët e 
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fytyrës nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse letrash; Libra për shkrim dhe 

vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; Materiale plastike për paketim; Çanta 

letre në formë koni; Çanta të bëra nga plastika për paketim; Çanta frigoriferi; Letër për 

përdorim në kuzhinë, për zierje dhe tharje, Qese mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli 

(fletë metalike) për ruajtie dhe gatim, qese kuzhine për ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; 

Pastela; Lapsa vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash 

dhe brusha; Akuarel, Temperë (material për pikturë).”  

20  “Jastakë; Dyshekë; Shtretër; Mbështetëse; Dyshek sfungjeri për kamping; Rrogoz që 

ndërrohet; Rrogoz për fjetje për kamping [dyshekë]; Dyshekë; Rrogoz për dremitje [jastak 

apo dyshek]”  

21    “Furca për larjen e enëve: Leckë për pastrimin e dyshemesë; Legen [vazo]; 

Mbështetëse për brushat e rrojes; Brusha për rruajtje; Pluhur komzetikë kompakt; Doreza 

për përdorim shtëpiak; Konteiner për përdorim shtëpiak apo kuzhinë; Doreza për polirim; 

Doreza për banjo (kryesisht për higjienë personale); Doreza dhe pajisje dhe lecka për 

pastrimin e veturës; Sfungjer; Sfungjerë të parfumosur; Sfungjerë toaleti; Sfungjerë fytyre 

për vënien e makiazhit; Lesh gjami për pastrim; Mbajtës për sfungjerë; Krehër; Leckë 

pastrami; Vata gërryese për përdorim kuzhine; Luge ushqimi; Fshesë; Kovë; Furca; Varëse 

rrobash për tharje; Brusha dhëmbësh; Kunjë për varje të rrobave; Sapun për pastrimin e 

enëve; Bombolë me vrimë nxjerrëse për sapun; Pajisje toaleti; Pajisjr shtëpiak; Avullues 

parfumesh; Lëkurë nga dhia e egër për pastrim (chamois); Kuti toaleti; Brusha për 

pastrimin e rezervareve dhe konteinerëve; Sfungjerë për përdorim shtëpiak; Brushë për 

flokë; Materiale [rroba] për lustrim; Materiale [rroba] për lyerje; Enë për kozmetikë; 

Lëkurë për lustrim; Leckë për marrjen e pluhurit; Doreza për lustrim; Lecka për dysheme; 

Shandanë; Makine automatike nga e cila nxjirren picetat; Rafte për peshiqrë; Mbajtës 

peshqiri; Shportë për pluhur; Leckë pastrami; Sfungjer pastrami; Brusha për heqjen e 

pluhurit; Brusha për larjen e enëve; Thes-pluhur; Brusha për buzë; Kuti për brushat e 

dhëmbëve; Brusha për pastrimin e enëve; Fshesë me pupla; Gërryes shpine; Shkopinjë 

aplikues për aplikimin e makiazhit; Brusha për rroba; Brusha kozmetike; Containers for pot 

pourri;  Brushë për sy (maskarë); Materiale [pëlhurë] për lustrim; Leckë kove me anësore të 

përfshira; Pajisje spreji (nebulizer) për përdorim shtëpiak; Aromatizues [kuti]; Pëlhura për 

këpucë; Burshë për thonjë; pllaka tavoline për një përdori; Gota të bëra nga plastika; Pjata 

tavoline për një përdorim; Kuti të vogla letre për një përdorim që përdoren gjatë pjekjes; 

Kapak për një përdorim për kutitë për përdoim shtëpiak; Takëm, të tjera nga thikat, pirunjë 

dhe lugë, Tigan për zierje për përdorim në furrat me mikrovalë; Tenxhere për zierje dhe 

tigan [jo-elektrik]; Enë gatimi [jo lodra]; Kuti për ruajtjen e suhqimeve; Set I tiganeve të 

gatimit; Set I tenxjereve të gatimit; Lugë e madhe për kafe; Lugë për përzierje [pajisje 

kuzhine].”     

24   “Tekstil, pëlhurë për mobilim; Mbulesa për krevat, mbulesa tavoline; Pëlhurë pled 

(skoceze) për krevat, Carcafë krevati, Mbështjellës jastaku, Peshqira ng atekstili; Peshqira 

tekstili, Mbulesë për krevat, Jorgana, Jorgana të poshtëm, Peshqirë që vishen; Peshqirë nga 

tekstili; Pëlhurë tavoline, jo nga letra; Mbështjellëse jastaku; Mbështjellëse; Mbulesa 

dysheku; lecka vaji; Lecka vaji për përdorim si mburojë e tavilinave; Perde nga tekstili apo 

plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhurë ngjitës për tu përdorur nga nxehtësia; 

Rogoz, jo ng aletra; Faculeta nga tekstilu; Pëlhurë; Peshirq për tharjen e enëve; Peceta nga 

tekstili; Çarçafë kreveti; Mbulesa për mobilje nga tekstili; Material pëlhure të endure.”  

25    “Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë, kryesisht xhaketa (veshje), jelek, pantollona, 
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farmerka, pallto, pallto të shkurtëra, mantel, veshje me rezistim ndaj ujit, pallto deri te beli, 

xhaketa të rënda, mbrojtëse nga era, këmisha, bluza, fustana të shkurtër, pantollona të 

shkurtër, pantollona Bermuda, fustana solemn, fustana, Fanella me krahë të shkurtër, 

kostume, këmisha xhakete, pjesë të larta, këmisha pollo, këmisha sportive, pantollona 

sportivë, pantollona të shkurtër sportiv, pantollona sportivë, triko, xhamper (pullover), 

xhamper i gjatë (kardigans); Çorape, Çorape sportive, Çorape, Çorape të ngushta; kollare 

dhe fjongo; Rryp beli, Brez; Kapela, kaçketa, Xhamper me kapelë, kapela grash, kapelë që 

vihet anash kokës (beretë), material për lidhje në kokë; Dorëza [veshje]; Shami koke, 

shami, shallë; Pixhama, veshje nate, Robdishambër, Veshje e rehatshme për shtëpi, Të 

brendshme, Brekë të shkurtëra, Brekë të gjata (boxers), Jelek i shkurtër Jelek (që vishet 

përfundi), Korset, Jelek të sipërm, Sutjen, Pantollona me shirita, Veshje për ngushtim, Jelek 

grash [të brendshme femrash], Këmishë e brendshme [rroba të brendshme]; Bikini; 

Mbështjellës për plazhë, Fustane plazhi, Kostum dielli; këpuçë, Sandale, Çizme, Shapka, 

Papuqe grash dhe Mbathje sportive.”  

28   “Lojëra dhe gjëra për të luajtur; mallëra dhe pajisje sportive; Zbukurimet për pemën e 

vitit të ri; Aparate të video lojërave; Velë e sipërme; Biçikleta, lodra që lëshojnë-balona; 

Letra loje; Shtëpi kukullash; Gjëra për të luajtur për fëmijë; tabela të lojërave; Lojëra 

unazë; Lojëra ndërtimi; Kontrollues [lojëra]; Domino; Lojëra shahu; Lojëra parolur; Lojëra 

portative me shfaqjen e kristalit të lëngshëm; pajisje skelesh model [lojëra]; Topa për lojë; 

Topa për lojëra; Puzzle; Pjesë që rrotullohen [lojëra]; Vetura lodër; Vetura lodra që 

kontrollohen-me telekomandë; Veshje për kukulla.”  

29    “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mishë (në përgjithësi, 

pa ndonjë dallim); Mish i delës; fara, të përgaditura; Përgadesa të bëra nga perimet e 

freskëta për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash, ekstrakte mishi; Perime të prera; 

Perime të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht zëvendësues qumshti]; Qumsht 

tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi; Qumsht 

bajamesh; Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Fruta, këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, 

të thara apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; 

vajëra; vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i 

konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; Qumsht, djath, krem, 

produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të 

qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më baqzë qumshti apo 

djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; 

Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo 

gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathir, mishit të konzervuar; Gjëra 

ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; Gjëra 

ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme  për konsumin me proteina të perimesh; 

Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me bazë të proteinave të perimeve; 

Meze e lartë me bazë të proteinave të perimeve.”  

30   “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota 

të thata, Gjëra të lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar; Majë; Brumë, Pasta të 

mbushura, Vezë pasta, Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], Ëmbëlsirë e lehtë (mus); 

Akull, akullore, jogurt I ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të 

ëmbla; Torte e butë (sfungjer); Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa, 

Shije dhe erëza, Uthull, Uthull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe 
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mbushje, mjaltë, ëmëblsira; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada; 

Miell nga perimet; Miell.”  

31   “Fruta  dhe perime të freskëra; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte dhe drithëra 

bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, bimë 

natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru I pasharruar, lule, të thara, për dekorim; Gjëra 

ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë 

[shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve.”  

32    “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak 

kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara me 

aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti; 

Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje 

(Preparate për përgaditje); Ujë I gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë 

molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh (pije); Lëng domatesh (pije); Pije nga 

perimet; Pije hirre; Pije me bazë-soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-

orizi, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pije e lehtë 

e përgaditur me fruta të freskëta dhe qumsht apo jogurt apo akullore (smoothies).”  

33    “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës 

(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve 

alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dge liker; Verë.”  

35   “Reklamime; administrim biznesi; shërbime franshize; konsulencë dhe ndihmë në 

menaxhimin, organizimin dhe promovimin e biznesit; konsulencë dhe ndihmës në lidhje 

me organizimin dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive, 

restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; shitje me pakicë apo shumicë përmes 

internetit ose përmes mënyrës së porosive të postës elektronike të të gjitha llojeve dhe 

përmes e-komercës, mallrave të ardhshme, përkatësisht preparateve shtëpiake, pastrimit të 

ajrit dhe lavanderisë , preparateve të higjienës personale, kozmetikës, përgatitjes së 

higjienës dhe sanitarit, përgatitjes së bukurisë dhe kujdesit personal, ushqimit për gjërat, 

përgatitjen e dietave dhe preparateve për fëmijë, shtesat dietale dhe ushqimore, pijeve alko- 

hike dhe jo-alkoolike, mineraleve të ujit, veshjeve dhe aksesorëve për veshje , preparateve 

të bukurisë dhe kujdesit, artikujve apo enëve të kuzhinës apo shtëpisë, letrës së kuzhinës, 

facoletave të letrës, letrës së tualetit, fshirësit e letrës, letrës së gatimit, qeseve të letrës, 

mallrave unpërdorimshe nga letra, revistave, mallrave absorbuese nga le artikujt e shkrimit 

dhe artikujt për zyre, materialet për shkrim, materialet për paketim, tekstilet e mallrave, 

shtëpitë e duhanit, kinkaleri, baterive, aparateve për ndriçim, dritare, lojra, lodra, pajisje 

elektrike, pleh organik dhe preparateve për bimë, qirnë dhe karburante; bashkimi dhe vėnia 

nė dispozicion pėr pėrfitimin e tė tjerave, tė mallrave vijuese duke u mundėsuar 

konsumatorėt qė, nė mėnyrė tė përshtatshme, tė shohin, zgjedhin dhe blejnë ato mallra nė 

dyqane, supermarkete dhe hipermarkete: preparateve shtëpiake, pastrimit preparatet e 

higjienës personale, kozmetikës, përgatitjes së higjienës dhe sanitarit, përgatitjes së 

bukurisë dhe kujdesit personal, ushqimeve të gjërave, preparateve dietale dhe preparateve 

për fëmijë, shtesave dietale dhe ushqimore, pijeve alkoholike dhe jo-alkoolike, mineraleve 

të ujit, veshjeve dhe aksesorë për veshje, preparateve të bukurisë dhe kujdesit, artikujve ose 

enëve të kuzhinës apo shtëpisë, letrës së kuzhinës, letrës së letrës, letalla e tualetit, fshirësit 

e letrës, letrës së gatimit, qeseve të letrës, mallrave njëpërdorimshe nga letra, re materialet 

për paketim, tekstileve të mallrave, llamarinave, kinkalerisë, baterive, aparateve për 

ndriçim, llamba, lojra, lodra, pajisje elektrike, pleh organik dhe preparateve për bimë, 
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qirinjë dhe karburante  

43  “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime bar, kafeterive, restoraneve, 

picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/742 

(220) 13/06/2019 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  “Pleh; Pleh organik; Tokë e lartë; Tokë për rritje; Ushqyes për bimë; Preparate për 

forcim të bimëve; Lëngje për rritjen e bimëve; Tokë e për rritjen-e bimëve në mënyrë 

artificiale; Kemikate për mbrojtjen e bimëve (të ndryshme nga fungicide, herbicide, 

insecticide dhe apraziticide), Alkohol, Sodium bikarbonati”  

3  “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për dysheme; 

Dyll për lustrim; Preparate për bluarje; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru për 

fërkim; Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e 

dyshemesë; Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj 

nga terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate 

pastrami, përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Parfumeri; Vajëra esencial; 

Kozmetikë; Llosione për përkujdesin e flokut; Pasta dhëmbësh; Terpenes (vajë esencial); 

Shkopinj bambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant për 

përdorim personal; preparate për rrezitje-dielli (kozmetikë); Preparate dushi për përdorim 

sanitarie personale apo deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për përkujdesjen 

e lëkurës; Preparate për rregullim (make-up); Shpërlarës goje, jo për përdorim medicinal; 

Preparate për përkujdesin e thonjëve; Letra të mbushura me kozmetikë apo pastrues; Letra 

të-paralagura; Pastrues goje, jo për përdorim medicinal.”  

4  “Qiri i hollë; Qirinjë për absorbimin e tymit; Qirinjë të parfumosur; Qirinjë tavoline; 

Qirinjë dhe shkopinjë për ndricim; Vaj për lubrifikim; Vaj lubrifikimi në formë të vajit 

hidraulik; Vajë për marsh; Substanca kundër mbylljes (vajëra); Vajë lubrifikues; Vaj me 

përmbajtje të shtojcave që e pranadalojnë ndryshkun; Vajëra lubrifikues me përmbajtje të 

shtojcave të cilat e mbrojnë metalin nga gërryerja e fërkimit, dhe lëndëve djegëse; 

Karburante; Avullimin e përzierjeve të karburanteve; Biokarburante.”  

5    “Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim 

medicinal; Preparate për pastrimin e ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilace kundër insekteve; 

Aromatizues ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen ng amolët; Shtojca dietale për njerëz 

dhe kafshë; Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; Pije dietale të përshtatura 

për qëllime medicinale; Ngjitës për kapjen gjate fluturimit ; Letër (mbrojtës ng amolët); 

Qafore antiparazite për kafshë; Deodorantë, të tjera nga ato për përdorim të njerëzve apo 

kafshëve; Preparate për aromatizimin e ajrit; Deodorant per rroba dhe tekstil; Dezinfektues 
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për përdorim higjenik; Fibra (Dietale); Vata higjenike për femra; Pambuk përthithës; 

pastrues goje; Pantollona; absorbues, për mospërmbajte; Pambuk absorbues; Pelena për 

beba; Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për bebe; Lecka të lagura 

antikbakteriale; Shtojca dietare nga peletet mbretëore; Pastrues të kafshëve [insecticide]’ 

Solucion për lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore; Kollare antiparazit për kafshë.”  

6  “Letër alumini për mbështjellje.”  

8   “Mbulesë e flakshme tavioline (takëm) e bërë nga plastika; Takëm i biodegradueshëm; 

Lugë për çaj; Takëm; Garuzhdë (vegël dore); Gërshëra të shpendëve.”  

9    “Bateri, elektrik, bateri elektrike që mbushen, Bateri elektrike, Bateri elektrike që 

mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Furnizues rryme për bateri; Adapter elektrikë; 

Prizë elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza; Kordon zgjatës për 

energji elektrike; Komponentët elektrikë dhe elektronikë.”  

10   “Shiringa hipodermike dhe gjilpërat e tyre; Gota ushqimi për përdorim medicinal; 

Ndihma ortopedike dhe e mobilitetit; Mbrojtës së veshit; Vata kreveti për mospërmbajtje; 

Fleta për mospërmbajtje; Mbrojtës dysheku për mospërmbajtje; Aparate për trajtimin e 

bukurisë dhe aparate për masazha për përdorim shtëpiak; Dorashka për masazhin e qimeve 

të kalit; Ndihmë seksuale, Pajisje kontraceptive; Aparate, pajisje dhe artikuj për foshnje, 

Shishe për ushqim; Biberon [thithkë] për foshnje; Unazë dhëmbi, Pajijse infermierie, 

Ndihmesa ushqimi dhe biberon;  Thithka (Shishe ushqimi); Valvula (Shishe ushqimi); 

Pajisje për terapi fizike për përdorim personal; Aparatë për matjen e tensionit të gjakut 

arterial për përdorim shtëpiak; Pajisje për larjen e kavitetit të trupit (hundës, veshëve) 

inhalatorë, Avullues, Aspirator nazal; Artikuj ortopedik për përdorim personal dhe 

shtëpiak; Ngjitje ortopedike me rrypa, akull për veshje; Jastëk për përdorim medicinal, 

Çanta uji për përdorim medicinal; Çorape penti me kompresim; monitor zemre që duhet të 

vishen gjate ushtrimeve, për përdorim personal dhe shtëpiak; Fashat e ftohta/të nxehta 

kimikisht të aktivizuara për përdorim medicinal; Pajisje terapeutike të përshtatura për 

personat me aftësi të kufizuar për përdorim shtëpiak; Çanta dushi; Kufje veshi, Kufje veshi 

për mbrojtje kundër zhurmës, Përforcues akustik [aparat dëgjimi] për personët gjysëm të 

shurdhër; Thika të misrit për përdorim shtëpiak; Gota për administrimin e barnave për 

përdorim shtëpiak); Termometër për përdorim medicinal.”  

11  “Aparate ndriçimi; poç llambe.”  

16    “Letër kartoni; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta 

tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Pamfleta, material manual dhe mësimor 

(përpos aparateve); Letër shkrimi; Ditarë personal; Organizues; Instrumente shkrimi, Gomë 

fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-kimik, Markera për 

nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim argjile; Kuti shkrimi 

[letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng aletra; Bileta; Kartolina 

që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; Bllok shënimesh për skica; 

Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta gjeografike; Dosje për letra; 

Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; Stilolapsa; Shami nga letra; Letër 

higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra për një përdorim; Facoleta 

absorbuese nga produktet e letrës si faculetat për fytyrë, Peshqirët e letrës, Peshqirët e 

fytyrës nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse letrash; Libra për shkrim dhe 

vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; Materiale plastike për paketim; Çanta 

letre në formë koni; Çanta të bëra nga plastika për paketim; Çanta frigoriferi; Letër për 

përdorim në kuzhinë, për zierje dhe tharje, Qese mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli 
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(fletë metalike) për ruajtie dhe gatim, qese kuzhine për ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; 

Pastela; Lapsa vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash 

dhe brusha; Akuarel, Temperë (material për pikturë).”  

20   “Jastakë; Dyshekë; Shtretër; Mbështetëse; Dyshek sfungjeri për kamping; Rrogoz që 

ndërrohet; Rrogoz për fjetje për kamping [dyshekë]; Dyshekë; Rrogoz për dremitje [jastak 

apo dyshek]”  

21   “Furca për larjen e enëve: Leckë për pastrimin e dyshemesë; Legen [vazo]; 

Mbështetëse për brushat e rrojes; Brusha për rruajtje; Pluhur komzetikë kompakt; Doreza 

për përdorim shtëpiak; Konteiner për përdorim shtëpiak apo kuzhinë; Doreza për polirim; 

Doreza për banjo (kryesisht për higjienë personale); Doreza dhe pajisje dhe lecka për 

pastrimin e veturës; Sfungjer; Sfungjerë të parfumosur; Sfungjerë toaleti; Sfungjerë fytyre 

për vënien e makiazhit; Lesh gjami për pastrim; Mbajtës për sfungjerë; Krehër; Leckë 

pastrami; Vata gërryese për përdorim kuzhine; Luge ushqimi; Fshesë; Kovë; Furca; Varëse 

rrobash për tharje; Brusha dhëmbësh; Kunjë për varje të rrobave; Sapun për pastrimin e 

enëve; Bombolë me vrimë nxjerrëse për sapun; Pajisje toaleti; Pajisjr shtëpiak; Avullues 

parfumesh; Lëkurë nga dhia e egër për pastrim (chamois); Kuti toaleti; Brusha për 

pastrimin e rezervareve dhe konteinerëve; Sfungjerë për përdorim shtëpiak; Brushë për 

flokë; Materiale [rroba] për lustrim; Materiale [rroba] për lyerje; Enë për kozmetikë; 

Lëkurë për lustrim; Leckë për marrjen e pluhurit; Doreza për lustrim; Lecka për dysheme; 

Shandanë; Makine automatike nga e cila nxjirren picetat; Rafte për peshiqrë; Mbajtës 

peshqiri; Shportë për pluhur; Leckë pastrami; Sfungjer pastrami; Brusha për heqjen e 

pluhurit; Brusha për larjen e enëve; Thes-pluhur; Brusha për buzë; Kuti për brushat e 

dhëmbëve; Brusha për pastrimin e enëve; Fshesë me pupla; Gërryes shpine; Shkopinjë 

aplikues për aplikimin e makiazhit; Brusha për rroba; Brusha kozmetike; Containers for pot 

pourri;  Brushë për sy (maskarë); Materiale [pëlhurë] për lustrim; Leckë kove me anësore të 

përfshira; Pajisje spreji (nebulizer) për përdorim shtëpiak; Aromatizues [kuti]; Pëlhura për 

këpucë; Burshë për thonjë; pllaka tavoline për një përdori; Gota të bëra nga plastika; Pjata 

tavoline për një përdorim; Kuti të vogla letre për një përdorim që përdoren gjatë pjekjes; 

Kapak për një përdorim për kutitë për përdoim shtëpiak; Takëm, të tjera nga thikat, pirunjë 

dhe lugë, Tigan për zierje për përdorim në furrat me mikrovalë; Tenxhere për zierje dhe 

tigan [jo-elektrik]; Enë gatimi [jo lodra]; Kuti për ruajtjen e suhqimeve; Set I tiganeve të 

gatimit; Set I tenxjereve të gatimit; Lugë e madhe për kafe; Lugë për përzierje [pajisje 

kuzhine].”     

24  “Tekstil, pëlhurë për mobilim; Mbulesa për krevat, mbulesa tavoline; Pëlhurë pled 

(skoceze) për krevat, Carcafë krevati, Mbështjellës jastaku, Peshqira ng atekstili; Peshqira 

tekstili, Mbulesë për krevat, Jorgana, Jorgana të poshtëm, Peshqirë që vishen; Peshqirë nga 

tekstili; Pëlhurë tavoline, jo nga letra; Mbështjellëse jastaku; Mbështjellëse; Mbulesa 

dysheku; lecka vaji; Lecka vaji për përdorim si mburojë e tavilinave; Perde nga tekstili apo 

plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhurë ngjitës për tu përdorur nga nxehtësia; 

Rogoz, jo ng aletra; Faculeta nga tekstilu; Pëlhurë; Peshirq për tharjen e enëve; Peceta nga 

tekstili; Çarçafë kreveti; Mbulesa për mobilje nga tekstili; Material pëlhure të endure.”  

25   “Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë, kryesisht xhaketa (veshje), jelek, pantollona, 

farmerka, pallto, pallto të shkurtëra, mantel, veshje me rezistim ndaj ujit, pallto deri te beli, 

xhaketa të rënda, mbrojtëse nga era, këmisha, bluza, fustana të shkurtër, pantollona të 

shkurtër, pantollona Bermuda, fustana solemn, fustana, Fanella me krahë të shkurtër, 

kostume, këmisha xhakete, pjesë të larta, këmisha pollo, këmisha sportive, pantollona 
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sportivë, pantollona të shkurtër sportiv, pantollona sportivë, triko, xhamper (pullover), 

xhamper i gjatë (kardigans); Çorape, Çorape sportive, Çorape, Çorape të ngushta; kollare 

dhe fjongo; Rryp beli, Brez; Kapela, kaçketa, Xhamper me kapelë, kapela grash, kapelë që 

vihet anash kokës (beretë), material për lidhje në kokë; Dorëza [veshje]; Shami koke, 

shami, shallë; Pixhama, veshje nate, Robdishambër, Veshje e rehatshme për shtëpi, Të 

brendshme, Brekë të shkurtëra, Brekë të gjata (boxers), Jelek i shkurtër Jelek (që vishet 

përfundi), Korset, Jelek të sipërm, Sutjen, Pantollona me shirita, Veshje për ngushtim, Jelek 

grash [të brendshme femrash], Këmishë e brendshme [rroba të brendshme]; Bikini; 

Mbështjellës për plazhë, Fustane plazhi, Kostum dielli; këpuçë, Sandale, Çizme, Shapka, 

Papuqe grash dhe Mbathje sportive.”  

28   “Lojëra dhe gjëra për të luajtur; mallëra dhe pajisje sportive; Zbukurimet për pemën e 

vitit të ri; Aparate të video lojërave; Velë e sipërme; Biçikleta, lodra që lëshojnë-balona; 

Letra loje; Shtëpi kukullash; Gjëra për të luajtur për fëmijë; tabela të lojërave; Lojëra 

unazë; Lojëra ndërtimi; Kontrollues [lojëra]; Domino; Lojëra shahu; Lojëra parolur; Lojëra 

portative me shfaqjen e kristalit të lëngshëm; pajisje skelesh model [lojëra]; Topa për lojë; 

Topa për lojëra; Puzzle; Pjesë që rrotullohen [lojëra]; Vetura lodër; Vetura lodra që 

kontrollohen-me telekomandë; Veshje për kukulla.”  

29   “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mishë (në përgjithësi, pa 

ndonjë dallim); Mish i delës; fara, të përgaditura; Përgadesa të bëra nga perimet e freskëta 

për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash, ekstrakte mishi; Perime të prera; Perime 

të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht zëvendësues qumshti]; Qumsht tërshëre; 

Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi; Qumsht bajamesh; 

Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Fruta, këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, të thara 

apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; vajëra; vaj 

ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i 

konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; Qumsht, djath, krem, 

produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të 

qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më baqzë qumshti apo 

djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; 

Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo 

gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathir, mishit të konzervuar; Gjëra 

ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; Gjëra 

ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme  për konsumin me proteina të perimesh; 

Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me bazë të proteinave të perimeve; 

Meze e lartë me bazë të proteinave të perimeve.”  

30  “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota 

të thata, Gjëra të lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar; Majë; Brumë, Pasta të 

mbushura, Vezë pasta, Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], Ëmbëlsirë e lehtë (mus); 

Akull, akullore, jogurt I ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të 

ëmbla; Torte e butë (sfungjer); Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa, 

Shije dhe erëza, Uthull, Uthull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe 

mbushje, mjaltë, ëmëblsira; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada; 

Miell nga perimet; Miell.”  

31   “Fruta  dhe perime të freskëra; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte dhe drithëra 

bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, bimë 
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natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru I pasharruar, lule, të thara, për dekorim; Gjëra 

ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë 

[shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve.”  

32  “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak 

kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara me 

aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti; 

Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje 

(Preparate për përgaditje); Ujë I gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë 

molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh (pije); Lëng domatesh (pije); Pije nga 

perimet; Pije hirre; Pije me bazë-soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-

orizi, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pije e lehtë 

e përgaditur me fruta të freskëta dhe qumsht apo jogurt apo akullore (smoothies).”  

33    “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës 

(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve 

alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dge liker; Verë.”  

35  Klasa: 35:  “Reklamime; administrim biznesi; shërbime franshize; konsulencë dhe 

ndihmë në menaxhimin, organizimin dhe promovimin e biznesit; konsulencë dhe ndihmës 

në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, 

kafeterive, restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; shitje me pakicë apo shumicë 

përmes internetit ose përmes mënyrës së porosive të postës elektronike të të gjitha llojeve 

dhe përmes e-komercës, mallrave të ardhshme, përkatësisht preparateve shtëpiake, pastrimit 

të ajrit dhe lavanderisë , preparateve të higjienës personale, kozmetikës, përgatitjes së 

higjienës dhe sanitarit, përgatitjes së bukurisë dhe kujdesit personal, ushqimit për gjërat, 

përgatitjen e dietave dhe preparateve për fëmijë, shtesat dietale dhe ushqimore, pijeve alko- 

hike dhe jo-alkoolike, mineraleve të ujit, veshjeve dhe aksesorëve për veshje , preparateve 

të bukurisë dhe kujdesit, artikujve apo enëve të kuzhinës apo shtëpisë, letrës së kuzhinës, 

facoletave të letrës, letrës së tualetit, fshirësit e letrës, letrës së gatimit, qeseve të letrës, 

mallrave unpërdorimshe nga letra, revistave, mallrave absorbuese nga le artikujt e shkrimit 

dhe artikujt për zyre, materialet për shkrim, materialet për paketim, tekstilet e mallrave, 

shtëpitë e duhanit, kinkaleri, baterive, aparateve për ndriçim, dritare, lojra, lodra, pajisje 

elektrike, pleh organik dhe preparateve për bimë, qirnë dhe karburante; bashkimi dhe vėnia 

nė dispozicion pėr pėrfitimin e tė tjerave, tė mallrave vijuese duke u mundėsuar 

konsumatorėt qė, nė mėnyrė tė përshtatshme, tė shohin, zgjedhin dhe blejnë ato mallra nė 

dyqane, supermarkete dhe hipermarkete: preparateve shtëpiake, pastrimit preparatet e 

higjienës personale, kozmetikës, përgatitjes së higjienës dhe sanitarit, përgatitjes së 

bukurisë dhe kujdesit personal, ushqimeve të gjërave, preparateve dietale dhe preparateve 

për fëmijë, shtesave dietale dhe ushqimore, pijeve alkoholike dhe jo-alkoolike, mineraleve 

të ujit, veshjeve dhe aksesorë për veshje, preparateve të bukurisë dhe kujdesit, artikujve ose 

enëve të kuzhinës apo shtëpisë, letrës së kuzhinës, letrës së letrës, letalla e tualetit, fshirësit 

e letrës, letrës së gatimit, qeseve të letrës, mallrave njëpërdorimshe nga letra, re materialet 

për paketim, tekstileve të mallrave, llamarinave, kinkalerisë, baterive, aparateve për 

ndriçim, llamba, lojra, lodra, pajisje elektrike, pleh organik dhe preparateve për bimë, 

qirinjë dhe karburante  

43   “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime bar, kafeterive, restoraneve, 

picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve.”  
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(511) 29  “Mish; Mishi freskët gjedhi; shpezë dhe kafshëve gjahu; Këpurdha dhe Perime, të 

ziera; të ngrira; të thara apo të konzervuara; vajëra; Perime, të ziera; ullinjë; Vaj ulliri, Vaj 

ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i konzervuar; Ushqim 

deti dhe Ushqim deti i freskët dhe i Konzervuar; Qumsht; Produkte djathi; Krem (pordukte 

djathi); Produkte djathi dhe qumshti; Gjalpë; jogurt; Ëmbëlsirë të përgaditura nga produktet 

e qumshtit; Jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më bazë qumshti apo 

djathi; Mish; Mish i procesuar;  Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; 

Vezë të zogjve dhe produkte të vezëve; Gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo 

gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit; Peshk; Suxhuk; Gjëra ushqimore të 

përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh”  

30   “Kafe; Çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Bukë dhe mallëra nga buka e 

pjekur; Torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota të thata; Gjëra të lehta e të 

shijshme; Fara drithërash, të procesuara; Majë; Pasta; Pasta të freskëta dhe të thara; Oriz; 

Tart të ëmbëla dhe të shijshëm; Ëmbëlsirë e lehtë (mus); Akull; Akull për ngrënje; Jogurt i 

ngrirë akullore; Ëmbëlsira të pjekura; Ushqime të lehta dhe të ëmbla dhe ushqime të lehta 

kryesisht me përmbajtje të ëmbëlsirave; Brumë ëmbëlsire; Torte e butë; Çokolladë dhe 

ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa; Shije dhe erëza; Shije dhe erëza të freskëta apo konzervuara 

për pasta dhe oriz; Uthull, Uthull balsamike; Sheqer; ëmbëlsues (natyral); Smalt i ëmbël 

dhe mbushje; Mjaltë; Karamel; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga 

çokollada”  

31   “Fruta  dhe perime të freskëra; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte dhe drithëra 

bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, bimë 

natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru I pasharruar, lule, të thara, për dekorim; Gjëra 

ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë 

[shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve”  

32    “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak 

kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat; Pije të gazuara me aromë; Birrë 

jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti; Nektar frutash, 

jo-alkoolik; Limon i shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje (Preparate për 

përgaditje); Ujë i gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë molle (cider), jo-

alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh [pije]; Lëng domatesh [pije]”  

33    “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës 

(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve 

alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dhe liker; Verë”  

35   “Reklamime; Administrim biznesi; Shërbime franshize; Konsulencë dhe ndihmë në 
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menaxhimin, organizimin dhe promovimin e biznesit; Shitje me pakicë, me porosi me anë 

të postës dhe përmes e-tregtisë, për gjëra ushqimore, pije, verë dhe liker; Konsulencë dhe 

ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, 

bareve, kafiterive, restoraneve, dyqaneve, dyqaneve e akulloreve  

43  “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bar; Kafeterive; Restoraneve; 

Picerive; Bareve me ushqim të shpejtë; Dyqanet e akulloreve”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/744 

(220) 13/06/2019 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  VERSO NATURA 

 

 
     

 

(511) 3  “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për 

dysheme; Dyll për lustrim; Preparate për bluarje; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru 

për fërkim; Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e 

dyshemesë; Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj 

nga terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate 

pastrami, përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Sapun; parfumeri; Vajëra 

esencial; Shkopinj bambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant 

për përdorim personal; preparate për rrezitje-dielli (kozmetikë); Preparate dushi për 

përdorim sanitarie personale apo deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për 

përkujdesjen e lëkurës; Preparate makiazhi; Shpërlarës goje, jo për përdorim medicinal; 

Preparate për përkujdesin e thonjëve; Letra të mbushura me kozmetikë apo të-paralagura; 

Pastrues goje, jo për përdorim medicinal”  

5    “Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim 

medicinal; Dezinfektues; Preparate për pastrimin e ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilace kundër 

insekteve; Aromatizues ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen nga molët; Shtojca dietale 

për njerëz dhe kafshë; Fasha kirurgjike; Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; 

Alkool medicinal; Dezinfektues medicinal; Fasha, medicinale; Peshqirë sanitarë; Vata 

sanitare; Fasha për lidhje; Pije dietale të përshtatura për qëllime medicinale; Sodë bikarboni 

për përdorim farmaceutik; Ngjitës për kapjen gjate fluturimit; Letër (mbrojtës nga molët); 

Qafore antiparazite për kafshë; Pastrues-për sy; Deodorantë, të tjera nga ato për përdorim të 

njerëzve apo kafshëve; Preparate për aromatizimin e ajrit; Deodorant per rroba dhe tekstil; 

Dezinfektues për përdorim higjenik; Eliksir [preparatë farmaceutikë]; Fibra (Dietale); 

Preparate për përkujdesjen e shëndetit; Preparate higjenike për higjienë personale; Artikuj 

absorbues për higjienë personale; Produkte higjenike femërore; Pambuk absorbues; 

Leukoplast, material për fashim; fashim medicinal dhe fasha; Pastrues goje medicinal; 

Brekë, absorbues, për mompërmbajte; Brekë sanitare; Pambuk përthithës; Mbushje për 

përdorim medicinal; Pelena për beba; Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për 
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bebe; Lecka sanitare; Letra për përdorim medicinal; Peshqirë të paralagur dhe letër taleti e 

mbushur me substance medicinale apo antibakteriale; Shtojca dietare nga peletet mbretëore; 

Preparate farmaceutike për përkujdesjen e lëkurës; Pastrues të kafshëve; Solucion për lentet 

e kontaktit;Solucion për heqjen e leukoplasteve me ngjitës; Sprej për ftofje për përdorim 

medicinal; Tinkturë jodi; Letër e mbushur me llosion farmaceutik; Pompa merkuri”  

9    “Bateri, elektrik, bateri elektrike që mbushen, Bateri elektrike, Bateri elektrike që 

mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Pajisje për furnizim me rrymë [bateri];  

11    “Aparate ndriçimi; poç llambe.”  

16   “Letër kartoni; Gjëra të shtypura, libra, revista periodike; Katalogje; Ditare; Buletine; 

Karta tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Pamfleta, material manual dhe mësimor 

(përpos aparateve); Letër shkrimi; Ditarë personal; Organizues; Instrumente shkrimi, Gomë 

fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-kimik, Markera për 

nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim argjile; Kuti shkrimi 

[letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng aletra; Bileta; Kartolina 

që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; Bllok shënimesh për skica; 

Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta gjeografike; Dosje për letra; 

Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; Stilolapsa; Shami nga letra; Letër 

higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra për një përdorim; Facoleta 

absorbuese nga produktet e letrës si faculetat për fytyrë, Peshqirët e letrës, Peshqirët e 

fytyrës nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse letrash; Libra për shkrim dhe 

vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; Materiale plastike për paketim; Çanta 

letre në formë koni; Çanta të bëra nga plastika për paketim; Qese frigoriferi; Letër për 

përdorim në kuzhinë, për zierje dhe tharje, Qese mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli 

(fletë metalike) për ruajtie dhe gatim, qese kuzhine për ruajtje dhe gatim  

24   “Tekstil, pëlhurë për mobilim; Mbulesa për krevat, mbulesa tavoline; Pëlhurë pled 

(skoceze) për krevat, Çarcafë krevati, Mbështjellës jastaku, Peshqira nga tekstili; Peshqira 

tekstili, Mbulesë për krevat, Jorgana, Jorgana të poshtëm, Peshqirë që vishen; Peshqirë nga 

tekstili; Pëlhurë tavoline, jo nga letra; Mbështjellëse jastaku; Mbështjellëse; Mbulesa 

dysheku; lecka vaji; Lecka vaji për përdorim si mburojë e tavilinave; Perde nga tekstili apo 

plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhurë ngjitës për tu përdorur nga nxehtësia; 

Rogoz, jo nga letra; Faculeta nga tekstili; Pëlhurë; Peshirq për tharjen e enëve; Peceta nga 

tekstili; Çarçafë kreveti; Mbulesa për mobilje nga tekstili; Material pëlhure të endure”  

25  Klasa: 25  “Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë, kryesisht xhaketa (veshje), jelek, 

pantollona, farmerka, pallto, pallto të shkurtëra, mantel, veshje me rezistim ndaj ujit, pallto 

deri te beli, xhaketa të rënda, mbrojtëse nga era, këmisha, bluza, fustana të shkurtër, 

pantollona të shkurtër, pantollona Bermuda, fustana solemn, fustana, Fanella me krahë të 

shkurtër, kostume, këmisha xhakete, pjesë të larta, këmisha pollo, këmisha sportive, 

pantollona sportivë, pantollona të shkurtër sportiv, pantollona sportivë, triko, xhamper 

(pullover), xhamper i gjatë (kardigans); Çorape, Çorape sportive, Çorape, Çorape të 

ngushta; kollare dhe fjongo; Rryp beli, Brez; Kapela, kaçketa, Xhamper me kapelë, kapela 

grash, kapelë që vihet anash kokës (beretë), material për lidhje në kokë; Dorëza [veshje]; 

Shami koke, shami, shallë; Pixhama, veshje nate, Robdishambër, Veshje e rehatshme për 

shtëpi, Të brendshme, Brekë të shkurtëra, Brekë të gjata (boxers), Jelek i shkurtër Jelek (që 

vishet përfundi), Korset, Jelek të sipërm, Sutjen, Pantollona me shirita, Veshje për 

ngushtim, Brekë të ngushta, Jelek grash [të brendshme femrash], Këmishë e brendshme; 

Rrroba të brendshme; Bikini; Mbështjellës për plazhë, Fustane plazhi, Kostum dielli; 
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këpuçë, Sandale, Çizme, Shapka, Papuqe grash dhe Mbathje të rehatshme”  

29  “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Fruta, këpurdha dhe 

perime të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të ngrira, të thara 

apo të konzervuara; vajëra; vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; 

Peshk i freskët dhe i konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; 

Qumsht, djath, krem, produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me 

bazë të produkteve të qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më 

baqzë qumshti apo djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe 

mish i konzervuar; Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për 

konsumim dhe/apo gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathir, mishit të 

konzervuar; Gjëra ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-

patatesh; Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme  për konsumin me proteina 

të perimesh; Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me bazë të proteinave të 

perimeve; Meze e lehtë me bazë të proteinave të perimeve”  

30   “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Bukë dhe mallëra nga buka e 

pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota të thata, Gjëra të 

lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar; Majë; Pasta; Pasta të mbushura, Vezë pasta, Oriz; 

Tart [të ëmbëla apo të shijshme], Ëmbëlsirë e lehtë (mus); Akull, akullore, jogurt i ngrirë 

dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të ëmbla; Torte e butë (sfungjer); 

Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa, Shije dhe erëza, Uthull, Uthull 

balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe mbushje, mjaltë, ëmëblsira; 

Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada”  

31   “Fruta dhe perime të freskëra; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte dhe drithëra 

bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, bimë 

natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru i pasharruar, lule, të thara, për dekorim; Gjëra 

ushqimore dhe foragjere për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar 

me rërë [shtrojë] për kafshë; Ushqim për kafshët shtëpiake; Shtresa dhe shtroja për kafshë”  

32    “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak 

kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara me 

aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti; 

Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje 

(Preparate për përgaditje); Ujë i gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë 

molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh (pije); Lëng domatesh (pije)”  

33    “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës 

(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve 

alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dge liker; Verë”  

35   “Reklamime; administrim biznesi; shërbime franshize; konsulencë dhe ndihmë në 

menaxhimin, organizimin dhe promovimin e shitjes; konsulencë dhe ndihmës në lidhje me 

organizimin dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive, 

restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; shitje me pakicë apo shumicë përmes 

internetit ose përmes mënyrës së porosive të postës elektronike të të gjitha llojeve dhe 

përmes e-komercës, mallrave të ardhshme, përkatësisht preparateve shtëpiake, pastrimit të 

ajrit dhe lavanderisë, preparateve të higjienës personale, kozmetikës, përgatitjes së 

higjienës dhe sanitarit, përgatitjes së bukurisë dhe kujdesit personal, ushqimit për gjërat, 

përgatitjen e dietave dhe preparateve për fëmijë, shtesat dietale dhe ushqimore, pijeve alko- 

hike dhe jo-alkoolike, ujit mineral, veshjeve dhe aksesorieve të veshjeve, prepratave të 
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bukurisë dhe përkujdesit, Pajisjeve shtëpiake dhe të kuzhinës dhe kontejnerëve, mallërave t 

ëletrës, mallërave të letrës për absorbim, letër shkrimi, materiale shkrimi, materiale 

paketimi, mallërat e tekstilit, pëlhurë për përdorim shtëpiak, kordonë, bateri, aparate 

ndricimi, llamba; Bashkimin e tyre, për të mirën e të tjerëve, për mallërat e lartpërmendura 

(duke përjashtuat transportine të njejtave), mundësimin e konsumatorit për një pamje të 

përshtatshme, zgjedhje dhe blerje të atyre mallërave të shitoreve, përfshirë dyqanet, 

supermarketet dhe hipermarketet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/745 

(220) 13/06/2019 

(731) Paskà S.r.l. Via Ferrante Imparato, 

501 80146– NAPOLI, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30   “Kafe; Kafe e tharë-e ngrirë; Kafe (e papjekur); Shije kafe; Kafe e përpunuar; 

Kafe pa kafeinë; Kafe e shpejtë; Kafe e ftohët; Kafe e përzier; Kafe me malt; Ektrakt kafe; 

Kafe na formë të kokrrave; Kafe artifiçiale; Shije kafesh [shije]; Kokra kafesh të pjekura; 

Zëvendësues kafe [kafe artificiale apo preperate perimesh për përdorim si kafe]; Pije me 

bazë-kafe; Pije kafesh me qumsht; Vaj i kafës; Kokërra të kafes të mbuluara me sheqer; 

Përzierje e kafes dhe çikores; Zëvendësues kafe me bazë perimesh; Lëvore çokollade me 

përmbajtje të kokërrave të kafes së pjekur; Çaj; Kakao; Sheqer; Filtera në formë të qeseve 

të letrës të mbushura me kafe; Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe shërbet; Çokolladë e 

klasit të parë; Kafe e klasit të parë; Shurup i klasit të parë”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/746 

(220) 13/06/2019 

(731) MAVİLİ ELEKTRONİK TİCARET 

VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

Şerifali Mahallesi Kutup Sokak No:27/1-2-4 

Ümraniye İstanbul TURKEY, TR 

(591) hirit, ,verdhë,  bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9   Aparate dhe pajisje për matje duke përfshirë edhe ato  për qëllime  shkencore, 

nautike, topografike, meteorologjike, industrie dhe laboratorike, termometra për qëllime jo 

mjekësore, barometra, ampermetra, voltmetria, higrometra, aparate për testim për qellime 
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jo mjekësore, teleskop, periskop, kompas për percaktimin e drejtimit, treguesit e 

shpejtesisë,aparate  laboratorike, mikroskop, qelqe zmadhuese, destilatori, dylbi, shporeta 

dhe furra  për eksperimente laboratorike; aparate për xhirim,transmetim ose reprodukim të 

zërit ose fotografisë, kamera për fotografim, fkamera fotografike, aparate televizive, video 

rekorder, CD dhe DVD plejer dhe rekorder, MP3 plejer,kompjuter, desktop kompjuter, 

Tablet kompjuter, pajisje teknologjike  të cilat mund të bartën (orë të mençura, bylyzyk, 

pajisje pë kokë), mikrofona, zmadhuese, degjuese,aparate  telekomunikative, aparate për 

reprodukimin e zërit ose fotografisë, pajisje periferike kompjuterike,telefona  mobil, këllef 

për telefona mobil, taparate per telefona, pajisje kompjuterike shtypes, skener [pajisje për 

përpunimin e të dhenave], pajisje fotokopjuese ; bartësit magnetik dhe optik të të dhenave 

dhe softueri kompjuterik dhe programe te xhiruara ne to, publikime elektronike te cilat 

mund të shkarkohen dhe xhirohen, kartela magnetike dhe optike te koduara, filma, TV seria 

dhe  video spote te xhiruar mediume magnetike , optike dhe elektronike; antena, antena  

satelitore, përforcues për antena, pjesë të produkteve të lartëpërmendura; botues të 

kartelave, bankomate (ATM); komponente elektronike të cilat shfrytëzohen ne pjeset 

elektronike të makinave dhe aparateve, gjysëmbartesit,qarqe elektronike, qarqe te 

integruara, zheton [qark i integruar], dioda, tranzistor [elektronik], koka magnetike per 

pajisje elektronike, reza elektronike, fotoqeliza,pajisje për komandim nga largësia per 

hapjen dhe mbylljen e dyerve, senzor optik;  numerues dhe treguesit kvantitativ për matjen 

e sasisë se shpenzuar, nderpreresit e kohës, automatik; rroba për mbrojtjën nga fatkeqesitë, 

rrezatimi dhe zjarri, jelek sigurie dhe pajisje dhe mjete për shpetim; syza, syza dielli, 

thjerrëza optike dhe kuti, kuti,  pjesë dhe komponente për te njejtat; aparate dhe  

instrumente për bartjen, transformimin, akumulimin ose kontrollimin te energjisë elektrike, 

priza elektrike, kuti shpërndarese [energjisë elektrike], nderpreres elektrik, nderpreres te 

qarkut te energjisë, siguresa, bllokues te drites, kabllo për startimin e baterive( 

akumulatorave), nderpreres të qarkut elektrik, elektrikë, rezistues, elektrikë, priza elektrike, 

transformatorë [për energji elektrike], adaptues elektrik, mbushes te baterive, zile elektrike 

për dyer, kabllo elektrik dhe elektronik, bateri, bateri(akumulatorë) elektrik, panele solare 

për prodhimin e energjisë elektrike; alarme dhe alarme kunder vjelljeve-thyerjeve, perpos 

per automjete, zile elektrike; pajisje sinjalizuese dhe instrumente, sinjale mekanike ose 

ndriquese për përdorim ne komunikacion; aparate për shuarjen e zjarrit, automjete 

zjarrfikësish, gypa uji te zjarrfikeseve dhe topa uji për gypa te zjarrfikeseve; radare, sonare, 

aparate dhe instrumente pë vrojtim naten; magnete dekorativ; metronome(një pajisje e 

përdorur nga muzikantët që shënon kohë në një normë të caktuar duke dhënë një tastë të 

rregullt)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/747 

(220) 14/06/2019 

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

San Ramon, California 94583, USA, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)  PARATONE 
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(511) 1  Bashkëdyzime kimike për përmirsimin e raportit të viskozitetit, temperaturës në 

vajrat lubrifikuese   

4  Vajra lubrifikues  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/748 

(220) 14/06/2019 

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

San Ramon, California 94583, USA, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)  ISODEW AXING 

 

 
     

 

(511) 4  Vajra dhe yndyrëra për lubrifikim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/749 

(220) 14/06/2019 

(300) 302018031104  17/12/2018  DE 

(731) August Storck KG 

Waldstrasse 27 13403 Berlin, DE 

(591) E kaltër, e bardhë  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30   Ëmbëlsira; çokollatë; prodhime çokollate; pasta, akullore; preparate për bërjen e 

prodhimeve të lartëpërmendura, të përfshira në klasën 30  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/750 

(220) 14/06/2019 

(731) MOROCOLOR ITALIA S.P.A. 

I-35011 Campodarsego (Padova) Italy, IT 

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

ngjyrë portokalle. 

  

 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 2   Ngjyra (ngjyrues); vernik; ngjyra për posterë; llak; pigmentë ngjyrues; ngjyra vaji; 

ngjyra uji për përdorim në art; ngjyra; ngjyra uji (bojra); ngj yra tesktili; ngjyra akrile  
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16   Letër; artikuj zyre; materiale libërllidhës; akuarele; tabela për ngjyra uji; lapsa me 

ngjyra; libra për tu ngjyrosur; stilolapsa për ngjyrosje; shkumsa me ngjyrë; vaj pastel 

(ngjyra pastele); shkumsa pastel (krajon); lapsa; lloje lapustila (markerësh); pasta 

modelimi; brum modelimi lodër; shkumsa për të shkruar; ngjitës për nevoja shtëpiake ose 

zyre; ngjitës për përdorim zyre; brusha pikturimi; brusha për vizytim; stilolapsa (rekuzita 

zyre); pena; kanavace për pikturim; stencilë për letër muri (shabllon për tapeta); pleta për 

piktorë; takëm për pikturim; kuti lapsash; mbështetës për skica; letër për vizatim; lapustilë 

teksti (marker); takëm pikturimi për artistë; takëm pikturimi për fëmijë; dërasë e zezë e 

vogël; materiale modelimi dhe komponime për përdorim nga fëmijët; materiale artistësh; 

mbajtës lapsash; kuti stilolapsash; kuti për bojra (artikuj për përdorim në shkollë); kuti 

lapsash dhe stilolapsash; isntrumente vizatimi; tabakë (enë për ngjyra); këndmatës si 

instrument për vizatim; instrumente hartimi (përpilimi)  

28   Lojra dhe lodra  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/751 

(220) 14/06/2019 

(731) Sheraton International IP, LLC  

One StarPoint Stamford, Connecticut 06902  

, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35   Shërbimet e reklamimit; shërbime ekskluzive, domethënë, ofrimin e ndihmës për 

menaxhimin e biznesit në krijimin dhe funksionimin e hoteleve, restoranteve, klubeve të 

natës, bare, spa-ve, objekteve rekreative dhe lehtesirave ne fitnes, dyqaneve me pakicë, 

godinave ne bashkepronesi, ndërtesave të banimit, qendrave të konferencave dhe 

vendpushimet kohore për të tjerët; shërbimet e menaxhimit të biznesit, domethënë, 

menaxhimin dhe funksionimin e hoteleve, restoranteve, klubeve të natës, bare, Spa-ve, 

lehtesira per objektet rekreative dhe te palestrës, dyqanet e shitjes me pakicë, godinave ne 

bashkepronesi, ndërtesat e banimit, qendrat e konferencave, vendpushimet kohore për të 

tjerët, klubet rekreative turistike, klubet e pushimeve, klubet, klubet e qëndrimit privat, të 

drejtën për të përdorur klubet dhe projektet afatgjata për qira për të tjerët; dyqan me pakicë, 

katalog të shitjes me pakicë dhe shërbime në internet me pakicë, domethënë, dhurata, 

shërbime të dyqaneve të suvenireve dhe komoditeteve në fushat e produkteve të bukurisë, 

tualetit, makinat për përdorim shtëpiak, vegla dore, mallra optike, kamera, CD, DVD, 

pajisje, duke përfshirë mallra të bardha, stoli, orë, orë, artikuj shkrimi, botime, çadra, cadra, 

valixhe, çanta; dyqan me pakicë, katalog me pakicë dhe shërbime të dyqaneve në internet 

me pakicë, domethënë, dhurata, shërbime të dyqaneve të suvenireve dhe komoditeteve në 

fushat e mobiljeve, aksesorëve të banjove, kontejnerëve dhe veglave shtëpiake, enëve dhe 
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pajisjeve të kuzhinës, pajisjeve të kopshtarisë dhe veglave; dyqan me pakicë, katalog me 

pakicë dhe shërbime të dyqaneve në internet me pakicë, domethënë, dhurata, shërbime të 

suvenireve dhe komoditeteve në fushat e orendi, shtretër, dyshekë, shtroje, shtroja e 

krevatit, peshqir, tekstile, veshje, këpucë, kapele, këpucë, lodra dhe lojëra, pajisje sportive, 

produkte ushqimore, pije, verëra, lule dhe artikuj lëkure, domethënë, shenjues, çanta, çanta, 

kuleta, portofol, valixhe, etiketa valixhesh, kellef celesash dhe mbajtese celesash; shërbimet 

online të shitjes me pakicë; shërbimet e katalogut me pakicë; sigurimi i lehtësirave për 

përdorimin e pajisjeve të zyrës dhe makinerisë; shërbimet e konsultimit për menaxhimin e 

biznesit; shërbimet e administrimit të biznesit  

36   Shërbimet e pasurive të paluajtshme, domethënë, menaxhimi, financimi, brokerimi, 

dhënia me qira, shitja dhe tregtimi i apartamenteve, banesave, godinave banesore, pronave 

banesore; menaxhimin, marrjen me qira dhe dhënien me qira të zyrës dhe hapësirës me 

pakicë; shërbimet e pasurive të paluajtshme, domethënë, menaxhimi, financimi, brokerimi, 

dhënia me qira, shitja dhe tregtimi i pronave të shumëfishta; shërbime të pasurive të 

patundshme te godinave ne bashkepronesi per pushime; rregullimin e ndrrimeve te 

godinave ne bashkepronesi me kohë; organizimi e pushimeve me një afat kohor  

43   Shërbimet e përkohshme të akomodimit; shërbime hoteliere; restorant, furnizim 

ushqimi, bar dhe sherbime koktelesh per pritje; shërbimet e strehimit të turistëve; sigurimi i 

lehtësirave të përgjithshme për takime, konferenca dhe ekspozita; sigurimi i ambienteve të 

banketit dhe funksioneve sociale për raste të veçanta; dhe rezervimet e shërbimeve për 

strehim të hotelit për të tjerët  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/752 

(220) 14/06/2019 

(731) Pediatrica Specialist S.r.l. 

Via Nicolodi 28/A 57121 Livorno LI, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Shtesa për ushqim  
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(210) KS/M/ 2019/753 

(220) 14/06/2019 

(731) Pediatrica Specialist S.r.l. 

Via Nicolodi 28/A 57121 Livorno LI, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Shtesa për ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/754 

(220) 14/06/2019 

(731) Pediatrica Specialist S.r.l. 

Via Nicolodi 28/A 57121 Livorno LI, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5    Shtesa për ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/755 

(220) 14/06/2019 

(731) Samidin Tac- Menaxher 

Lagja Arbanë -Magj. Prizren-Gjakovë, 

Prizren, KS 

(591) E kuqe, e kaltër, e zezë 
 

(540)  EUROPAN 

 

 
     

 

(511) 2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit; 

ngjyrosësit: lënët brejtëse: rreshirat e papërpunuara natyrore etj  

8  Pajisje manuale (që operohen me dorë); pajisje që operohen me dorë për përdorim në 

bujqësi, hortikulturë dhe pemëtari, për ndërtimin e makinerive, aparateve dhe automjeteve 

si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi, makinë rroje, komplet 

ngrënieje, pjatanca argjendi, limë (vegla), shkëlqyes dhe zbutës thonjsh (elektrikë dhe jo 



Buletini Zyrtar Nr. 82 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

196 

 

elektrikë), qethës flokësh për përdorim vetjak (elektrikë dhe jo elektrikë), mjete për 

ondulimin e flokëve (që kryhen me dorë, jo elektrikë), shtrirës flokësh, lëmues thonjsh 

(elektrikë dhe jo elektrikë), prerës thonjsh (elektrikë dhe joelektrikë), komplet pedikyri, 

mjete të përkujdesjes së këmbëve (për aq sa përfshihen në klasën 8); pinca, ondulues 

qerpikësh; makinë rroje (elektrike dhe joelektrike), çanta për makina rroje; çanta për mjete 

rrojeje, brisqe rroje, makina rroje; mjete për prerje me dorë, grrirjeje, shtypjeje ose hapjeje; 

vegla të përdorshme me duar për bujqësi, hortikulturë dhe pemëtari, për ndërtimin e 

makinerive, mjete dhe automjete si dhe për industrinë e ndërtimit; biçak të harkëzuar (të 

vegjël), biçak të harkëzuar, vegla për kopshte (të operueshme me duar), gërshërë kopshtarie 

(të operueshme me duar), hendekhapës (vegla dore), çekiça (vegla dore), hapëse vere 

(vegla dore), pinca, sharra (vegla dore), kuadër për sharra dore, leva, mjete për 

përkufizimin e kopshteve (mjete metalike për prerjen e gjetheve dhe për kopshte), prerës, 

vegla prerjeje, kaçavida; lëmues mekanikë ose lëmues në formë disku (mjete për duar); 

mjete për përdorim me duar për dekantimin e lëngjeve; hapëse midhjesh; sëpata, kazma; 

fryrëse zjarri; makinë rrojeje, krasitëse pemësh, krasitëse shkurresh; makina shpimi; kunja 

shpimi (vegël dore), hapëse vrimash; sqeparë; drejtues hekuri; thika, hapëse kanaçesh; 

makina shpimi; kaçavida të vogla, çekiç akulli; shpatulla; thikë hapëse; thikë për prerje të 

imët (vegël dore), prerës perimesh në copa; hanxharë; permanentë; sprucues, vaporizatorë, 

shiringa për sprucimet kundër insekteve; thikë gjuetie, shata (vegël dore); instrumenta për 

validimin e biletave; prerës djathi në feta (jo elektrikë); garuzhde (vegël dore); vegla për 

krruajtje (vegël dore), makina prerje të drurit; vegla çarjeje (vegël dore); satër; mistri; kosa; 

mjet për përgatitjen e llaçit; mjete për futjen e fillit në gjilpërë; piskatore; gozhdëheqës; 

arrëthyese; vjelës frutash; lopatë për zhvendosjen e bimëve; aparate për vrasjen e parazitëve 

bimorë; revole për ngjitjen e përzierjeve ngjitëse (që operohen me duar); prerëse picash 

(joelektrike); mjete për zingimin; rripë lëmimi për teh; mjete gdhendjeje (vegla dore), 

instrumenta për prerje tubash; mbajtëse sharrash; mjete për grirje dhe sharrim; lopata 

metalike; disqe grirës; çelësa anglezë (vegla dore); lima; morsa, morseta për marangozë dhe 

vozaxhi; masha; kosa; gur zmeril për kosa; çekanë; lopata, kazma; punto (vegla dore), 

tokmakë (vegla dore); pastrues nga bimët e këqija; mprehës thikash; gurë mprehës; mbajtës 

të gurëve mprehës; hanxharë; permanentë elektrikë; prerës ngjitësesh  

11  Aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe destinime sanitare; instalime dhe aparate për trajtimin e mbeturinave 

dhe ujrave të zeza; sisteme për trajtimin e gazrave nga oxhaçet (tymit); sisteme për 

desulfarizimin e gazrave nga oxhaçet (tymit), objekte për ndezjen e mbeturinave, pjesë 

rezervë dhe paime për të gjitha produktet e përmendura më lartë dhe të cilat bëjnë pjesë në 

klasën 11; Akumulatorë (nxehtësie), Akumulatorë (avulli), Djegësit e acetilenit, 

Fishekzjarre acetileni, Gjeneratorë acetileni, Kondicioner ajri për automjete, Aparate për 

kondicionim ajri, Instalime për kondicionim ajri, Aparate për ftohjen e ajrit, Aparate për 

dezodorimin e ajrit, Aparate për tharjen e ajrit (tharëse), Instalime filtrimi, Aparate për 

jonizim për të trajtuar ajrin apo ujin, Aparate dhe makina për pastrimin e ajrit, Ngrohësit e 

ajrit, Sterilizues të ajrit, Valvula lëshuese për isntalimet e ngrohjes me avull, Paisje ndriçimi 

për mjete ajrore, Djegësit e alkoholit, Paisje antiverbuese për automjete, Paime 

antireflektuese për automjete (paisje për drita), Zgjatje kundër spërkatjes për automjete, 

Aparate për filtrimin e akuarijumeve, Ngrohës të akuarijumeve, Ndriçues të akuarijumeve, 

Llampa me qark elektrik, Enë për hirin e stufave, Paime automatike për hjekjen e hirit nga 

furrat (furra elektrike me shtypje të lartë), Deponi e hirit për furra, Reaktor bërthamor, 
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Autoklava (furra elektrike me presion të lartë), Drita automobili, Paime për automobila anti 

verbuese (pjesë furnizimi), Furra për pjekëje, Gurë vulkanik për shfrytëzim në zgara, Zgara, 

Paisje banjo, Paisje për banjo për ajr të ngorhtë, Instalime banjoje, Instalime për banjo dhe 

për sauna, Mbështjellës për banjo, Instalime uji për banjo, Vaska për banjo, Vaska me ulëse 

banjo, Ngrohësa për banjo, Enë për banjo sheruese termale (spa-banjo), Ngrohësa të 

shtratit, Paisje për ftohje të pijeve freskuese, Ndriques (drita) për bicikleta, Bide, Batanije 

elektrike (jo për perdorim mjekësor), Tubacione për bojlera për instalime për ngohje, 

Bojlera (të cilët nuk janë pjesë e makinave), Mbajtësit e djegësve (bërnerave) të gasit, 

Paisje për pjekjen e bukës, Tostera për bukë, Makina për bërjen e bukës, Bernera (djegësa), 

Djegësit e acetilenit, Djegësit për trupa ndriçues, Djegësit për gazra, Djegësit germicidal, 

Djegësit inkandeshent, Djegësit laboartorik, Karbon për hark për llampa, Tepih ngrohës 

elektrik, Trupa ndriçues të lëshuar nga tavani, Radiator për ngrohje qendrore, Komora 

sterile (instalime sanitare), Llustera, Ventilator të oxhaçeve, Kanale oxhaçeve, Tubacione 

qelqi për llampa, Llampa kineze, Trupa ndriçuse për pemën e vitit të ri, Paisje 

kromatografike për industri, Komora sterile (instalime sanitare), Filtra për kafe (elektrik), 

Aparate (elektrike) për kafe, Paisje (elektrik) për kafe me filter, Aparat për pjekjen e kafesë, 

Gypa spiral (pjesë instalimesh për destilim, ngrohje dhe ftohje), Kondenzatorë gasi (të cilët 

nuk janë pjesë makinash), Paisje për klimatizim të ajrit, Enë për ftohje, Shporetë, Paime 

dhe instalime për zierje, Ringla për zierje, Paisje elektrike për zierje, Ftohësa për furra, 

Aparate dhe paime për ftohje, Instalime edhe makina për ftohje, Paime për ftohjen e 

lengjeve, Paisje për ftohjen e duhanit, Paisje për ftohjne e ujit, Kabina për dush, Llampa të 

përdredhura, Jastakët ngrohës eklektrik (jo për perdorim mjekësor), Trupa ndriçues për 

bicikleta, Flutur (ventialtorë) për ngrohje, Friteza elektrike, Paisje për shkrirje për 

automjete, Shkrirës i dritareve në automjete, Aparate për dehidratizim të produkteve 

ushqimore organike, Furra dentare, Paisje për dezodorim (jo për perdorim personal), 

Aparate për desalinim, Aparate për tharje, Difuzer driatash, Tuba me shkarkim elektrik për 

ndriçim, Paisje për dezinfektim, Aparate dozimi dezinfektues për tualete, Difuzer 

dezinfektus për tualete, Vitrina ftohëse, Thasë me një përdorim për sterilizim, Paisje për 

destilim, Kolona (tubacione) për destilim, Ndriçim për zhytje, Tharëse ajri, Tharëse 

flokësh, Tharëse, Filtër për ujë të pijshëm, Paisje për ujitje me pikëzim (apisje për ujitje), 

Tharëse flokësh, Tharëse ajri, Paisje për tharje, Aparate dhe instalime për tharje, Paisje për 

tharjen e foragjereve, Ekonomizues për lëndë djegëse, Paisje elektrike për prodhimin e 

jogurtit, Llampa elektrike, Tepiha elektrik ngohës,Elemente për ngrohje, Paisje për krijimin 

e avullit, Rezervuar ekspandues për instalime të ngrohjes qendrore, Mbulesa thithse për 

kuzhinë, Lampa ndriçuese dekorative për raste solemne, Ventilatorë për klimatizim, 

Ventilatorë elektrik personal, Ventilatorë (si pjesë e instalimeve për klimatizim), Rubineta 

për tubacione, Aparate për mbushje (furnizim) të rezervoareve të bojlerave të ngrohjes, 

Ngrohësit elektrik për shishe me cuclë, Filament ngrohje elektrik, Filamente për llampa, 

Filamente magneziumi për llampa ndriçuese, Filtra elektrik për kafe, Filtra per aparate 

klimatizimi, Filtra për ujë të pijshëm, Filtra (si pjesë e instalimeve në amvisni dhe 

instalimeve industriale), Rrjeta kamini, Kamina (shtëpijake), Paisje për banjo, Paisje të 

pregatitura për stufa, Paisje e pregatitur për shporet, Shkrepëtimat (ndezësit) e oxhaçeve të 

cilat përdoren në industrinë e naftës, Shkrepëtimat, Ndriçuesit (llampat), Kanalet e 

oxhaçeve, Kanalet e kazanave për ngrohje, Paisje për avullim,Rezervoaret avullim, 

Ngrohësit elektrik të shputave, Ngrohësit e shputave (jo elektrik dhe Elektrik), Paisje për 

tharjen e foragjereve, Farkatore portative, Fontana, Fontana dekorative,Korniza metalike 
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për stufa, Frigorifer me ngrirje të thelle, Shkrepësa ndezëse për ndezjen e gasit, Paisje për 

skuqjen e perimeve, Ekonomizues të lëndëve djegëse, Paisje për tymosje (jo për perdorim 

në mjekësi), Enë për hirin nga stufa, Rrjeta për stufa, Ftohësa për stufa, Enë ftohëse për 

furra, Paisje për mbushjen e furrave, Stufa (të cilat nuk janë për përdorim në laboratorium), 

Vegla të pregatitura për stufa, Paisje rregulluese dhe siguruese për paime 

me gas, Bojlera me gas, Ndezësa për gas, Mbajtësit e ndezësve të gasit, Kondenzatore 

gasi(të cilët nuk janë pjesë të makinave), Llampa me gas, Ndriçues gasi, Paimet rregulluese 

dhe siguruese të tubacioneve për gas, Aparate pastrimi (si pjesë e instalimeve të gasit), 

Paisje për pastrimin e gazrave, Gjeneratorët e acetilenit, Ndezësit e germicidit, Llampat 

germicidale për pastrimin e ajrit, Aapartet për ngrohjen e ngjitësit, Rrjeta për stufa, Zgara 

(aparate zierjeje), Grilli (aparate për zierje), Tharëse flokësh, Aparat terjen e duarëve, Farat 

(dritat) e përparme të automjeteve, Vatra, Akumulatorë nxehtësie, Shkëmbyesit e 

nxehtësisë (të cilët nuk janë pjesë e makinave), Pompa të ngrohtësisë, Regjeneratorët e 

ngrohjes, Ngrohësit elektrik të shisheve me cucla, Ngrohësit për banjo, Ngrohësit për hekur 

për hekurosje, Ngrohësit automjete, Ngrohësit e zhytur, Paisje për ngrohje, Paisje elektrike 

për ngrohje, Ngrohësit elektrik për shkrirejn e dritareve të automjeteve, Paisjet për ngrohjen 

e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngshme dhe të gasta, Kazanat për ngrohje, Jastakëk 

ngrohës elektrik (jo për perdorim në mjekësi), Elemnetet ngrohëse, Filamnete ngrohëse 

(elektrike), Instalime për ngrohje, Instalime për ngrohjen e ujit të ngrohtë, Instalime për 

ngrohjen e ujit, Pllaka ngrohëse, Mbulesa thithëse për kuzhinë, Aparate për ajr të ngrohtë, 

Paisje banjosh për ajr të ngrohtë, Stufa me ajr të nxehtë, Pllaka për nxemje, Termoforë, 

Numra ndriçues shtëpijak, Aparate lagështimin e ajrit për radiatorë të ngrohjes qendrore, 

Hidrantët, Pasijet e kadave për hidromasazhë, Enë për akull, Arka për akull, Makina dhe 

paisje për krijimin e akujve, Ngrohësit e zhytur, Ndezësit me fije të djegur, Djegësit e 

mbeturinave, Paisjet jonizuese për trajtimin e ujit apo ajrit, Ngrohësit (elektrik) e ujit, 

Furniturë furre (me mbajtëse), Furrë për tharje, Stufa kuzhine, Ndezësit laboratorik, Llampa 

laboratorike, Shtëpiza për llampa, Llampa me gypa të qelqit, Llampa qelqi, Llampa me 

sfera (llustera), Mbështjellës për llampa, Llampa reflektorësh, Abazhur, Llampa, Ndezësa 

për llampa, Llampa elektrike, Llampa të automjeteve për treguesit e drejtimit, Sfera të 

qelqit për llampa, Mbajtësit e bazhurit, Fenerët për ndriçim, Paisje elektrike për tharje e 

rrobave, Kazana për larjen e rrobave, Gurë vulkanik që shfrytëzohen zgarë, Ventila për 

kontrollimin e nivelit në rezervoare, Trupa ndriçues, Trupa ndriçues elektrik, Llampa për 

treguesit e drejtimit të automjeteve, Difuzer të dritave, Dioda për emitimin e dritës (LED) të 

paisjet ndriçuese, Shkrepësa, Shkrepësat e gasit, Paisje dhe instalime për ndriçim, Pasije për 

ndriçim në automjete, Instalime për ndriçim në mjete ajrore, Drita zhytëse, Trupa ndriçues 

për pemën e vitit të ri, Drita për automobila, Drita për automjete, Paisje për mbushjen e 

furrave, Numra ndriçues shtëpiak, Gypa ndriçues për ndriçim, Fije magneziumi për 

ndrioçim, Aparat për pjekjen e maltit, Furra mikrovalore (aparat për zierje), Furra 

mikrovalore për industri, Instalime për ftohjen e qumështit, Llampa minatorësh, Rubineta 

miksazhi për gypat e ujësjellësit, Vazhdimet kundër stërpikjes për rubineta, Instalime për 

procesimin e lëndëve djegëse nukleare dhe moderatorëve nuklearë, Reaktorët nuklearë, 

Ndezësit e vajit, Llampa me vaj, Pasije për pastrimin e vajit, Fontana dekorative, Paisje për 

furra të punuara nga shamoti, Furra mikrovalore për industri, Furra (të cilat nuk përdoren në 

laboratoriume), Vegla të punuara për furra, Ndezësit hidro-oksigjenik, Jastakët elektrik 

ngrohës (jo për perdorim në mjekësi), Pasterizuesit, Enë elektrike për zierjen e kafesë, 

Ndezësit e petroleumit, Rubineta për përques gypor, Gypa (si pjesë e instalime sanitare), 
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Ngrohësit në formë pllakash, Pllaka ngrohëse, Llampa xhepi, Ndriques elektrik xhepi, 

Ngrohës xhepi, Paime për polimerizim, Thasë me nje perdorim për setrilizim, Furra me 

presion të lartë-Autoklava (elektrike), Enë elektrike me presion për zierje, Rezervoar për 

ujë me presion, Instalime për procesim të lëndës djegëse dhe material moderatorë nuklearë, 

Llampa për projektorë, Stabilimente për pastrimin e ujërave të ndotura, Mbyllës për 

radiatorë, Radijatorë (elektrik), Radiatorë për ngrohje, Reaktorë nuklearë, Impiante për 

pastrim dhe destilim, Llampa reflektorësh, Reflektorë për automjete, Paisje ftohëse për 

makina, Paisje ftohëse dhe instalime, Dollapa ftohës, Komora ftohëse, Konteiner ftohës, 

Vitrina ftohëse, Frigorifer, Regjeneratorë të ngohjes, Paisje regulluese për aparatura dhe 

tubacione për ujë dhe gas, Mjete rreguluese dhe siguruese për paime gasi, Mjete rregulluese 

dhe siguruese për gas sjellësa, Mjete rregulluese dhe siguruese për paime për ujë, 

Rengrohësit e ajrit, Paisje për fergim, Paisje për pjekjen e kafesë, Aparatura për fergim 

(pjekëje), Paisje për rrotullimin e hellit, Helli (për pjekjen e mishit), Paisje për pjekje në 

hell, Vegla siguruese për paime dhe tubacione për ujë dhe gas, Llampa siguruese, Instalime 

dhe paime sanitare, Enë (elektrike) për zierje nën presion, Stabilimente për sauna, Aparate 

për pastrimin e gasit (skruber- si pjesë e instalimeve për gazra), Reflektorë (hjedhësa të 

dritës), Ulësa për tualetë, Stabilimente për pastrimin e ujërave të ndotura, Kabina dushi, 

Dusha, Lavabo, Vaska me ulëse, Fyta për llampa elektrikr, Pasije për zbutjen e ujit, Stufa 

solare, Kolektorë për ngrohje solare, Enë për banjo me ujëra termale,  

industriale, Akumulatorë avulli, Kazana avulli (të cuilat nuk janë pjesë makinash), Paisje 

për avullim të personave (sauna), Stabilimente për prodhimin e avullit, Hekur me avull për 

tekstill, Sterilizatorë, Enë destilueses, Stufa, Stufa për ngrohje, Llampa ndriquese rrugë dhe 

sheshe, Pllaka strukturale për stufa, Paisje për klorifikimin e bazeneve, Paisje për nxirje 

(solarium), Rubineta për tubacione përcjellëse, Rubineta, Ventila termostatik (si pjesë e 

instalemeve ngrohje), Tostera, Stabilimente për ftohjen e duhanit, Paime për pjekjen 

(ngrohjen) e duhanit, Guaca tualeti, Ulëse për tualet, Tualet portativ, Tualeti (WC), Trupa 

ndriques për ndriqim, Lllampa elektrike ndriquese xhepi, Tubacione për shkarkim elektrik 

për ndriqim, Tuba ndriquese për ndriqim, Banjo turke portative, Llampa ultraviolete (jo për 

perdorim mjekësor), Pisoarë-urinarë (paisje sanitare), Ventila (për kontrollimin e nivelit) në 

rezervoare, Ventila termostatik (si pjesë e instlimeve për ngrohje), Farat e përparmë të 

automjeteve, Reflektorët e automjeteve, Paisje klimatizimi për automjete, Paisje anti 

verbuese për automjete, Paisje për shkrirjen e automjeteve, Paisje ngrohëse për shkrirjen e 

dritareve të automjteve, Pasije për ndriqim të automjeteve, Drita për automjete, Paisje dhe 

instalime për ajrosje (klimatizim), Paisje dhe instalime për ajrosjen (klimatizimin) e 

automjeteve, Mbulesa thithes për ventilim, Mbulesa thithëse për ventilim të 

laboratoriumeve, Shabllone elektrike për ëmbëlsira, Komora ftohëse, Dyshekë ngrohës, 

Unaza për rubineta për ujë, Enë (lavabo) për pastrimine e duarve (si pjesë e instalimeve 

sanitare), Lavabo për larjen e duarve (pjese e instalimeve sanitare), Kazani për larje, 

Aparate për tharjen e duarve në tualete, Tualete (WC), Instalime ujësjellësi, Instalime për 

distribuimin e ujit, Paisje për filtrimin e uijt, Instalime për lëshuarjen e ujit, Ngrohësa uji, 

Pasije për ngrohjen e ujit, Pasije për pranimin e ujit, Mjetet rregulluese për paisjet dhe 

tubacionet e uji ose të gasit, Mjetet siguruese për paisjet dhe tubacionet e ujit ose të gasit, 

Instalime për pastrimin e ujit, Pasije dhe makina për pastrimin e ujit, Pasije dhe aparatura 

për zbutjen e ujit, Sterilizuesit e ujit, Instalime për furnizim me ujë, Pasije automatike për 

ujitje, Makineri për ujitje për destinim bujqësinë, Tubacione ujësjellësi për instalime 

sanitare, Aparatura whiripool-i (virpul aparatura), 
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(511) 2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit; 

ngjyrosësit: lënët brejtëse: rreshirat e papërpunuara natyrore  

8  Pajisje manuale (që operohen me dorë); pajisje që operohen me dorë për përdorim në 

bujqësi, hortikulturë dhe pemëtari, për ndërtimin e makinerive, aparateve dhe automjeteve 

si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi, makinë rroje, komplet 

ngrënieje, pjatanca argjendi, aplikime për depilim (elektrikë ose joelektrikë), komplet 

manikyresh (elektrikë dhe jo elektrikë), limë (vegla), shkëlqyes dhe zbutës thonjsh 

(elektrikë dhe jo elektrikë), qethës flokësh për përdorim vetjak (elektrikë dhe jo 

elektrikë),mjete për ondulimin e flokëve (që kryhen me dorë, jo elektrikë), shtrirës flokësh, 

lëmues thonjsh (elektrikë dhe jo elektrikë), prerës thonjsh (elektrikë dhe joelektrikë), 

komplet pedikyri, mjete të përkujdesjes së këmbëve (për aq sa përfshihen në klasën 8); 

pinca, ondulues qerpikësh; makinë rroje (elektrike dhe joelektrike), çanta për makina rroje; 

çanta për mjete rrojeje, brisqe rroje, makina rroje; mjete për prerje me dorë, grrirjeje, 

shtypjeje ose hapjeje; vegla të përdorshme me duar për bujqësi, hortikulturë dhe pemëtari, 

për ndërtimin e makinerive, mjete dhe automjete si dhe për industrinë e ndërtimit; biçak të 

harkëzuar (të vegjël), biçak të harkëzuar, vegla për kopshte (të operueshme me duar), 

gërshërë kopshtarie (të operueshme me duar), hendekhapës (vegla dore), çekiça (vegla 

dore), hapëse vere (vegla dore), pinca, sharra (vegla dore), kuadër për sharra dore, leva, 

mjete për përkufizimin e kopshteve (mjete metalike për prerjen e gjetheve dhe për kopshte), 

prerës, vegla prerjeje, kaçavida; lëmues mekanikë ose lëmues në formë disku (mjete për 

duar); mjete për përdorim me duar për dekantimin e lëngjeve; hapëse midhjesh; sëpata, 

kazma; fryrëse zjarri; makinë rrojeje, krasitëse pemësh, krasitëse shkurresh; makina shpimi; 

kunja shpimi (vegël dore), hapëse vrimash; sqeparë; drejtues hekuri; thika, hapëse 

kanaçesh; makina shpimi; kaçavida të vogla, çekiç akulli; shpatulla; thikë hapëse; thikë për 

prerje të imët (vegël dore), prerës perimesh në copa; hanxharë; permanentë; sprucues, 

vaporizatorë, shiringa për sprucimet kundër insekteve; thikë gjuetie, shata (vegël dore); 

instrumenta për validimin e biletave; prerës djathi në feta (jo elektrikë); garuzhde (vegël 

dore); vegla për krruajtje (vegël dore), makina prerje të drurit; vegla çarjeje (vegël dore); 

satër; mistri; kosa; mjet për përgatitjen e llaçit; mjete për futjen e fillit në gjilpërë; 

piskatore; gozhdëheqës; arrëthyese; vjelës frutash; lopatë për zhvendosjen e bimëve; 

aparate për vrasjen e parazitëve bimorë; revole për ngjitjen e përzierjeve ngjitëse (që 

operohen me duar); prerëse picash (joelektrike); mjete për zingimin; rripë lëmimi për teh; 

mjete gdhendjeje (vegla dore), instrumenta për prerje tubash; mbajtëse sharrash; mjete për 

grirje dhe sharrim; lopata metalike; disqe grirës; çelësa anglezë (vegla dore); lima; morsa, 
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morseta për marangozë dhe vozaxhi; masha; kosa; gur zmeril për kosa; çekanë; lopata, 

kazma; punto (vegla dore), tokmakë (vegla dore); pastrues nga bimët e këqija; mprehës 

thikash; gurë mprehës; mbajtës të gurëve mprehës; hanxharë; permanentë elektrikë; prerës 

ngjitësesh; të gjitha mallrat e sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 08  

11  Aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe destinime sanitare; instalime dhe aparate për trajtimin e mbeturinave 

dhe ujrave të zeza; sisteme për trajtimin e gazrave nga oxhaçet (tymit); sisteme për 

desulfarizimin e gazrave nga oxhaçet (tymit), sisteme për hjekjene NOX, objekte për 

ndezjen e mbeturinave, pjesë rezervë dhe paime për të gjitha produktet e përmendura më 

lartë dhe të cilat bëjnë pjesë në klasën 11; Akumulatorë (nxehtësie), Akumulatorë (avulli), 

Djegësit e acetilenit, Fishekzjarre acetileni, Gjeneratorë acetileni, Kondicioner ajri për 

automjete, Aparate për kondicionim ajri, Instalime për kondicionim ajri, Aparate për 

ftohjen e ajrit, Aparate për dezodorimin e ajrit, Aparate për tharjen e ajrit (tharëse), 

Instalime filtrimi, Aparate për jonizim për të trajtuar ajrin apo ujin, Aparate dhe makina për 

pastrimin e ajrit, Ngrohësit e ajrit, Sterilizues të ajrit, Valvula lëshuese për isntalimet e 

ngrohjes me avull, Paisje ndriçimi për mjete ajrore, Djegësit e alkoholit, Paisje antiverbuese 

për automjete, Paime antireflektuese për automjete (paisje për drita), Zgjatje kundër 

spërkatjes për automjete, Aparate për filtrimin e akuarijumeve, Ngrohës të akuarijumeve, 

Ndriçues të akuarijumeve, Llampa me qark elektrik, Enë për hirin e stufave, Paime 

automatike për hjekjen e hirit nga furrat (furra elektrike me shtypje të lartë), Deponi e hirit 

për furra, Reaktor bërthamor, Autoklava (furra elektrike me presion të lartë), Drita 

automobili, Paime për automobila anti verbuese (pjesë furnizimi), Furra për pjekëje, Gurë 

vulkanik për shfrytëzim në zgara, Zgara, Paisje banjo, Paisje për banjo për ajr të ngorhtë, 

Instalime banjoje, Instalime për banjo dhe për sauna, Mbështjellës për banjo, Instalime uji 

për banjo, Vaska për banjo, Vaska me ulëse banjo, Ngrohësa për banjo, Enë për banjo 

sheruese termale (spa-banjo), Ngrohësa të shtratit, Paisje për ftohje të pijeve freskuese, 

Ndriques (drita) për bicikleta, Bide, Batanije elektrike (jo për perdorim mjekësor), 

Tubacione për bojlera për instalime për ngohje, Bojlera (të cilët nuk janë pjesë e makinave), 

Mbajtësit e djegësve (bërnerave) të gasit, Paisje për pjekjen e bukës, Tostera për bukë, 

Makina për bërjen e bukës, Bernera (djegësa), Djegësit e acetilenit, Djegësit për trupa 

ndriçues, Djegësit për gazra, Djegësit germicidal, Djegësit inkandeshent, Djegësit 

laboartorik, Karbon për hark për llampa, Tepih ngrohës elektrik, Trupa ndriçues të lëshuar 

nga tavani, Radiator për ngrohje qendrore, Komora sterile (instalime sanitare), Llustera, 

Ventilator të oxhaçeve, Kanale oxhaçeve, Tubacione qelqi për llampa, Llampa kineze, 

Trupa ndriçuse për pemën e vitit të ri, Paisje kromatografike për industri, Komora sterile 

(instalime sanitare), Filtra për kafe (elektrik), Aparate (elektrike) për kafe, Paisje (elektrik) 

për kafe me filter, Aparat për pjekjen e kafesë, Gypa spiral (pjesë instalimesh për destilim, 

ngrohje dhe ftohje), Kondenzatorë gasi (të cilët nuk janë pjesë makinash), Paisje për 

klimatizim të ajrit, Enë për ftohje, Shporetë, Paime dhe instalime për zierje, Ringla për 

zierje, Paisje elektrike për zierje, Ftohësa për furra, Aparate dhe paime për ftohje, Instalime 

edhe makina për ftohje, Paime për ftohjen e lengjeve, Paisje për ftohjen e duhanit, Paisje 

për ftohjne e ujit, Kabina për dush, Llampa të përdredhura, Jastakët ngrohës eklektrik (jo 

për perdorim mjekësor), Trupa ndriçues për bicikleta, Flutur (ventialtorë) për ngrohje, 

Friteza elektrike, Paisje për shkrirje për automjete, Shkrirës i dritareve në automjete, 

Aparate për dehidratizim të produkteve ushqimore organike, Furra dentare, Paisje për 

dezodorim (jo për perdorim personal), Aparate për desalinim, Aparate për tharje, Difuzer 
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driatash, Tuba me shkarkim elektrik për ndriçim, Paisje për dezinfektim, Aparate dozimi 

dezinfektues për tualete, Difuzer dezinfektus për tualete, Vitrina ftohëse, Thasë me një 

përdorim për sterilizim, Paisje për destilim, Kolona (tubacione) për destilim, Ndriçim për 

zhytje, Tharëse ajri, Tharëse flokësh, Tharëse, Filtër për ujë të pijshëm, Paisje për ujitje me 

pikëzim (apisje për ujitje), Tharëse flokësh, Tharëse ajri, Paisje për tharje, Aparate dhe 

instalime për tharje, Paisje për tharjen e foragjereve, Ekonomizues për lëndë djegëse, Paisje 

elektrike për prodhimin e jogurtit, Llampa elektrike, Tepiha elektrik ngohës,Elemente për 

ngrohje, Paisje për krijimin e avullit, Rezervuar ekspandues për instalime të ngrohjes 

qendrore, Mbulesa thithse për kuzhinë, Lampa ndriçuese dekorative për raste solemne, 

Ventilatorë për klimatizim, Ventilatorë elektrik personal, Ventilatorë (si pjesë e instalimeve 

për klimatizim), Rubineta për tubacione, Aparate për mbushje (furnizim) të rezervoareve të 

bojlerave të ngrohjes, Ngrohësit elektrik për shishe me cuclë, Filament ngrohje elektrik, 

Filamente për llampa, Filamente magneziumi për llampa ndriçuese, Filtra elektrik për kafe, 

Filtra per aparate klimatizimi, Filtra për ujë të pijshëm, Filtra (si pjesë e instalimeve në 

amvisni dhe instalimeve industriale), Rrjeta kamini, Kamina (shtëpijake), Paisje për banjo, 

Paisje të pregatitura për stufa, Paisje e pregatitur për shporet, Shkrepëtimat (ndezësit) e 

oxhaçeve të cilat përdoren në industrinë e naftës, Shkrepëtimat, Ndriçuesit (llampat), 

Kanalet e oxhaçeve, Kanalet e kazanave për ngrohje, Paisje për avullim,Rezervoaret 

avullim, Ngrohësit elektrik të shputave, Ngrohësit e shputave (jo elektrik dhe Elektrik), 

Paisje për tharjen e foragjereve, Farkatore portative, Fontana, Fontana dekorative,Korniza 

metalike për stufa, Frigorifer me ngrirje të thelle, Shkrepësa ndezëse për ndezjen e gasit, 

Paisje për skuqjen e perimeve, Ekonomizues të lëndëve djegëse, Paisje për tymosje (jo për 

perdorim në mjekësi), Enë për hirin nga stufa, Rrjeta për stufa, Ftohësa për stufa, Enë 

ftohëse për furra, Paisje për mbushjen e furrave, Stufa (të cilat nuk janë për përdorim në 

laboratorium), Vegla të pregatitura për stufa, Paisje rregulluese dhe siguruese për paime 

me gas, Bojlera me gas, Ndezësa për gas, Mbajtësit e ndezësve të gasit, Kondenzatore 

gasi(të cilët nuk janë pjesë të makinave), Llampa me gas, Ndriçues gasi, Paimet rregulluese 

dhe siguruese të tubacioneve për gas, Aparate pastrimi (si pjesë e instalimeve të gasit), 

Paisje për pastrimin e gazrave, Gjeneratorët e acetilenit, Ndezësit e germicidit, Llampat 

germicidale për pastrimin e ajrit, Aapartet për ngrohjen e ngjitësit, Rrjeta për stufa, Zgara 

(aparate zierjeje), Grilli (aparate për zierje), Tharëse flokësh, Aparat terjen e duarëve, Farat 

(dritat) e përparme të automjeteve, Vatra, Akumulatorë nxehtësie, Shkëmbyesit e 

nxehtësisë (të cilët nuk janë pjesë e makinave), Pompa të ngrohtësisë, Regjeneratorët e 

ngrohjes, Ngrohësit elektrik të shisheve me cucla, Ngrohësit për banjo, Ngrohësit për hekur 

për hekurosje, Ngrohësit automjete, Ngrohësit e zhytur, Paisje për ngrohje, Paisje elektrike 

për ngrohje, Ngrohësit elektrik për shkrirejn e dritareve të automjeteve, Paisjet për ngrohjen 

e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngshme dhe të gasta, Kazanat për ngrohje, Jastakëk 

ngrohës elektrik (jo për perdorim në mjekësi), Elemnetet ngrohëse, Filamnete ngrohëse 

(elektrike), Instalime për ngrohje, Instalime për ngrohjen e ujit të ngrohtë, Instalime për 

ngrohjen e ujit, Pllaka ngrohëse, Mbulesa thithëse për kuzhinë, Aparate për ajr të ngrohtë, 

Paisje banjosh për ajr të ngrohtë, Stufa me ajr të nxehtë, Pllaka për nxemje, Termoforë, 

Numra ndriçues shtëpijak, Aparate lagështimin e ajrit për radiatorë të ngrohjes qendrore, 

Hidrantët, Pasijet e kadave për hidromasazhë, Enë për akull, Arka për akull, Makina dhe 

paisje për krijimin e akujve, Ngrohësit e zhytur, Ndezësit me fije të djegur, Djegësit e 

mbeturinave, Paisjet jonizuese për trajtimin e ujit apo ajrit, Ngrohësit (elektrik) e ujit, 

Furniturë furre (me mbajtëse), Furrë për tharje, Stufa kuzhine, Ndezësit laboratorik, Llampa 
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laboratorike, Shtëpiza për llampa, Llampa me gypa të qelqit, Llampa qelqi, Llampa me 

sfera (llustera), Mbështjellës për llampa, Llampa reflektorësh, Abazhur, Llampa, Ndezësa 

për llampa, Llampa elektrike, Llampa të automjeteve për treguesit e drejtimit, Sfera të 

qelqit për llampa, Mbajtësit e bazhurit, Fenerët për ndriçim, Paisje elektrike për tharje e 

rrobave, Kazana për larjen e rrobave, Gurë vulkanik që shfrytëzohen zgarë, Ventila për 

kontrollimin e nivelit në rezervoare, 

Trupa ndriçues, Trupa ndriçues elektrik, Llampa për treguesit e drejtimit të automjeteve, 

Difuzer të dritave, Dioda për emitimin e dritës (LED) të paisjet ndriçuese, Shkrepësa, 

Shkrepësat e gasit, Paisje dhe instalime për ndriçim, Pasije për ndriçim në automjete, 

Instalime për ndriçim në mjete ajrore, Drita zhytëse, Trupa ndriçues për pemën e vitit të ri, 

Drita për automobila, Drita për automjete, Paisje për mbushjen e furrave, Numra ndriçues 

shtëpiak, Gypa ndriçues për ndriçim, Fije magneziumi për ndrioçim, Aparat për pjekjen e 

maltit, Furra mikrovalore (aparat për zierje), Furra mikrovalore për industri, Instalime për 

ftohjen e qumështit, Llampa minatorësh, Rubineta miksazhi për gypat e ujësjellësit, 

Vazhdimet kundër stërpikjes për rubineta, Instalime për procesimin e lëndëve djegëse 

nukleare dhe moderatorëve nuklearë, Reaktorët nuklearë, Ndezësit e vajit, Llampa me vaj, 

Pasije për pastrimin e vajit, Fontana dekorative, Paisje për furra të punuara nga shamoti, 

Furra mikrovalore për industri, Furra (të cilat nuk përdoren në laboratoriume), Vegla të 

punuara për furra, Ndezësit hidro-oksigjenik, Jastakët elektrik ngrohës (jo për perdorim në 

mjekësi), Pasterizuesit, Enë elektrike për zierjen e kafesë, Ndezësit e petroleumit, Rubineta 

për përques gypor, Gypa (si pjesë e instalime sanitare), Ngrohësit në formë pllakash, Pllaka 

ngrohëse, Llampa xhepi, Ndriques elektrik xhepi, Ngrohës xhepi, Paime për polimerizim, 

Thasë me nje perdorim për setrilizim, Furra me presion të lartë-Autoklava (elektrike), Enë 

elektrike me presion për zierje, Rezervoar për ujë me presion, Instalime për procesim të 

lëndës djegëse dhe material moderatorë nuklearë, Llampa për projektorë, Stabilimente për 

pastrimin e ujërave të ndotura, Mbyllës për radiatorë, Radijatorë (elektrik), Radiatorë për 

ngrohje, Reaktorë nuklearë, Impiante për pastrim dhe destilim, Llampa reflektorësh, 

Reflektorë për automjete, Paisje ftohëse për makina, Paisje ftohëse dhe instalime, Dollapa 

ftohës, Komora ftohëse, Konteiner ftohës, Vitrina ftohëse, Frigorifer, Regjeneratorë të 

ngohjes, Paisje regulluese për aparatura dhe tubacione për ujë dhe gas, Mjete rreguluese 

dhe siguruese për paime gasi, Mjete rregulluese dhe siguruese për gas sjellësa, Mjete 

rregulluese dhe siguruese për paime për ujë, Rengrohësit e ajrit, Paisje për fergim, Paisje 

për pjekjen e kafesë, Aparatura për fergim (pjekëje), Paisje për rrotullimin e hellit, Helli 

(për pjekjen e mishit), Paisje për pjekje në hell, Vegla siguruese për paime dhe tubacione 

për ujë dhe gas, Llampa siguruese, Instalime dhe paime sanitare, Enë (elektrike) për zierje 

nën presion, Stabilimente për sauna, Aparate për pastrimin e gasit (skruber- si pjesë e 

instalimeve për gazra), Reflektorë (hjedhësa të dritës), Ulësa për tualetë, Stabilimente për 

pastrimin e ujërave të ndotura, Kabina dushi, Dusha, Lavabo, Vaska me ulëse, Fyta për 

llampa elektrikr, Pasije për zbutjen e ujit, Stufa solare, Kolektorë për ngrohje solare, Enë 

për banjo me ujëra termale,  

industriale, Akumulatorë avulli, Kazana avulli (të cuilat nuk janë pjesë makinash), Paisje 

për avullim të personave (sauna), Stabilimente për prodhimin e avullit, Hekur me avull për 

tekstill, Sterilizatorë, Enë destilueses, Stufa, Stufa për ngrohje, Llampa ndriquese rrugë dhe 

sheshe, Pllaka strukturale për stufa, Paisje për klorifikimin e bazeneve, Paisje për nxirje 

(solarium), Rubineta për tubacione përcjellëse, Rubineta, Ventila termostatik (si pjesë e 

instalemeve ngrohje), Tostera, Stabilimente për ftohjen e duhanit, Paime për pjekjen 
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(ngrohjen) e duhanit, Guaca tualeti, Ulëse për tualet, Tualet portativ, Tualeti (WC), Trupa 

ndriques për ndriqim, Lllampa elektrike ndriquese xhepi, Tubacione për shkarkim elektrik 

për ndriqim, Tuba ndriquese për ndriqim, Banjo turke portative, Llampa ultraviolete (jo për 

perdorim mjekësor), Pisoarë-urinarë (paisje sanitare), Ventila (për kontrollimin e nivelit) në 

rezervoare, Ventila termostatik (si pjesë e instlimeve për ngrohje), Farat e përparmë të 

automjeteve, Reflektorët e automjeteve, Paisje klimatizimi për automjete, Paisje anti 

verbuese për automjete, Paisje për shkrirjen e automjeteve, Paisje ngrohëse për shkrirjen e 

dritareve të automjteve, Pasije për ndriqim të automjeteve, Drita për automjete, Paisje dhe 

instalime për ajrosje (klimatizim), Paisje dhe instalime për ajrosjen (klimatizimin) e 

automjeteve, Mbulesa thithes për ventilim, Mbulesa thithëse për ventilim të 

laboratoriumeve, Shabllone elektrike për ëmbëlsira, Komora ftohëse, Dyshekë ngrohës, 

Unaza për rubineta për ujë, Enë (lavabo) për pastrimine e duarve (si pjesë e instalimeve 

sanitare), Lavabo për larjen e duarve (pjese e instalimeve sanitare), Kazani për larje, 

Aparate për tharjen e duarve në tualete, Tualete (WC), Instalime ujësjellësi, Instalime për 

distribuimin e ujit, Paisje për filtrimin e uijt, Instalime për lëshuarjen e ujit, Ngrohësa uji, 

Pasije për ngrohjen e ujit, Pasije për pranimin e ujit, Mjetet rregulluese për paisjet dhe 

tubacionet e uji ose të gasit, Mjetet siguruese për paisjet dhe tubacionet e ujit ose të gasit, 

Instalime për pastrimin e ujit, Pasije dhe makina për pastrimin e ujit, Pasije dhe aparatura 

për zbutjen e ujit, Sterilizuesit e ujit, Instalime për furnizim me ujë, Pasije automatike për 

ujitje, Makineri për ujitje për destinim bujqësinë, Tubacione ujësjellësi për instalime 

sanitare, Aparatura whiripool-i (virpul aparatura), 
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(511) 6  Materiale ndërtimi nga metali, ndërtime metali të transportueshme, pishina noti 

(struktura metalike), pishina noti të bëra nga metali, panele nga çeliku i rrudhur, hekurishte 

dhe gjësende të veshura me metal, tuba dhe gypa metali, direkë çeliku, fletë çeliku, gypa 

çeliku, tuba çeliku, avionë metali, unaza metali, materiale përforcimi nga metali për 

beton,materiale përforcimi nga metali për gypa, materiale përforcimi nga metali për 

ndërtimtari, frenuese dere nga metali, mbërthesa metali për gypa, manikotë frenuese metali, 

fenerë metali jo-ndriçues, shufra për kanella metalike, fllanxha metali, kasolle metalike, 

dry, shtroje metali kudër lagies, plaka metali për ndërtim, plaka metali për dysheme, varëse 

metalike, bulona metalik, valvule për tuba uji, valvule metalike për tuba uji, kurthe 

drenazhimi nga metali, rrethoja metalike, konstruksione metali, bërryla metalik për gypa, 

unaza bakri, kazanë metali, plaka metali për dysheme, këmbë (hapa) për shkallë metalike, 

gypa drenazhimi metalik, gypa metalik për ujë, shkallë metalike, gypa degëzues metalik, 

mbyllës dere jo-elektrik, grila (kulluese) nga metali, rrjeta metali, thumba metali, pllakë 

metalike për zhytje (kërcim), dorëza metalike për dyer, porta metalike, hapës jo-elektrik të 

dyerve, mbyllës jo-elektrik të dyerve, panele dyersh nga metali, bulona dyersh, veshje 

metalike, çelësa metalik (të ndryshëm nga ata elektrik), shenja metalike j-ndriçuese dhe 
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jomekanike, fashë metali, rrotullues (drejtues) çeliku, brava, vaska metali për këmbë dhe 

pishina me mbushje (ajër), elementë të parafabrikuar posaçërisht barriera mbrojtëse për 

pishina noti, panele ndërtimi nga metali për pishina noti, ekran ndarës metalik, profile 

bordurash, porta, porta sigurie nga metali dhe veçanërisht për përdorim në pishina noti, 

dyer sigurie nga metali dhe veçanërisht që kanë qasje në baret e pishinave, ekrane sigurie 

nga metali për të mbuluar pishinat, rrotë metalike për dredhje për litarë fleksibël, për 

pëlhurë të gomuar, për rrjeta dhe mbuluese të pishinave; shkallë (shkelëz) nga metali, 

shkallë arka nga metali, mbrojtës për drunj nga metali  

8  Pajisje manuale (që operohen me dorë); pajisje që operohen me dorë për përdorim në 

bujqësi, hortikulturë dhe pemëtari, për ndërtimin e makinerive, aparateve dhe automjeteve 

si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi, makinë rroje, komplet 

ngrënieje, pjatanca argjendi, limë (vegla), shkëlqyes dhe zbutës thonjsh (elektrikë dhe jo 

elektrikë), qethës flokësh për përdorim vetjak (elektrikë dhe jo elektrikë), mjete për 

ondulimin e flokëve (që kryhen me dorë, jo elektrikë), shtrirës flokësh, lëmues thonjsh 

(elektrikë dhe jo elektrikë), prerës thonjsh (elektrikë dhe joelektrikë), komplet pedikyri, 

mjete të përkujdesjes së këmbëve (për aq sa përfshihen në klasën 8); pinca, ondulues 

qerpikësh; makinë rroje (elektrike dhe joelektrike), çanta për makina rroje; çanta për mjete 

rrojeje, brisqe rroje, makina rroje; mjete për prerje me dorë, grrirjeje, shtypjeje ose hapjeje; 

vegla të përdorshme me duar për bujqësi, hortikulturë dhe pemëtari, për ndërtimin e 

makinerive, mjete dhe automjete si dhe për industrinë e ndërtimit; biçak të harkëzuar (të 

vegjël), biçak të harkëzuar, vegla për kopshte (të operueshme me duar), gërshërë kopshtarie 

(të operueshme me duar), hendekhapës (vegla dore), çekiça (vegla dore), hapëse vere 

(vegla dore), pinca, sharra (vegla dore), kuadër për sharra dore, leva, mjete për 

përkufizimin e kopshteve (mjete metalike për prerjen e gjetheve dhe për kopshte), prerës, 

vegla prerjeje, kaçavida; lëmues mekanikë ose lëmues në formë disku (mjete për duar); 

mjete për përdorim me duar për dekantimin e lëngjeve; hapëse midhjesh; sëpata, kazma; 

fryrëse zjarri; makinë rrojeje, krasitëse pemësh, krasitëse shkurresh; makina shpimi; kunja 

shpimi (vegël dore), hapëse vrimash; sqeparë; drejtues hekuri; thika, hapëse kanaçesh; 

makina shpimi; kaçavida të vogla, çekiç akulli; shpatulla; thikë hapëse; thikë për prerje të 

imët (vegël dore), prerës perimesh në copa; hanxharë; permanentë; sprucues, vaporizatorë, 

shiringa për sprucimet kundër insekteve; thikë gjuetie, shata (vegël dore); instrumenta për 

validimin e biletave; prerës djathi në feta (jo elektrikë); garuzhde (vegël dore); vegla për 

krruajtje (vegël dore), makina prerje të drurit; vegla çarjeje (vegël dore); satër; mistri; kosa; 

mjet për përgatitjen e llaçit; mjete për futjen e fillit në gjilpërë; piskatore; gozhdëheqës; 

arrëthyese; vjelës frutash; lopatë për zhvendosjen e bimëve; aparate për vrasjen e parazitëve 

bimorë; revole për ngjitjen e përzierjeve ngjitëse (që operohen me duar); prerëse picash 

(joelektrike); mjete për zingimin; rripë lëmimi për teh; mjete gdhendjeje (vegla dore), 

instrumenta për prerje tubash; mbajtëse sharrash; mjete për grirje dhe sharrim; lopata 

metalike; disqe grirës; çelësa anglezë (vegla dore); lima; morsa, morseta për marangozë dhe 

vozaxhi; masha; kosa; gur zmeril për kosa; çekanë; lopata, kazma; punto (vegla dore), 

tokmakë (vegla dore); pastrues nga bimët e këqija; mprehës thikash; gurë mprehës; mbajtës 

të gurëve mprehës; hanxharë; permanentë elektrikë; prerës ngjitësesh;  

11   Aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe destinime sanitare; instalime dhe aparate për trajtimin e mbeturinave 

dhe ujrave të zeza; sisteme për trajtimin e gazrave nga oxhaçet (tymit); sisteme për 

desulfarizimin e gazrave nga oxhaçet (tymit), objekte për ndezjen e mbeturinave, pjesë 
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rezervë dhe paime për të gjitha produktet e përmendura më lartë dhe të cilat bëjnë pjesë në 

klasën 11; Akumulatorë (nxehtësie), Akumulatorë (avulli), Djegësit e acetilenit, 

Fishekzjarre acetileni, Gjeneratorë acetileni, Kondicioner ajri për automjete, Aparate për 

kondicionim ajri, Instalime për kondicionim ajri, Aparate për ftohjen e ajrit, Aparate për 

dezodorimin e ajrit, Aparate për tharjen e ajrit (tharëse), Instalime filtrimi, Aparate për 

jonizim për të trajtuar ajrin apo ujin, Aparate dhe makina për pastrimin e ajrit, Ngrohësit e 

ajrit, Sterilizues të ajrit, Valvula lëshuese për isntalimet e ngrohjes me avull, Paisje ndriçimi 

për mjete ajrore, Djegësit e alkoholit, Paisje antiverbuese për automjete, Paime 

antireflektuese për automjete (paisje për drita), Zgjatje kundër spërkatjes për automjete, 

Aparate për filtrimin e akuarijumeve, Ngrohës të akuarijumeve, Ndriçues të akuarijumeve, 

Llampa me qark elektrik, Enë për hirin e stufave, Paime automatike për hjekjen e hirit nga 

furrat (furra elektrike me shtypje të lartë), Deponi e hirit për furra, Reaktor bërthamor, 

Autoklava (furra elektrike me presion të lartë), Drita automobili, Paime për automobila anti 

verbuese (pjesë furnizimi), Furra për pjekëje, Gurë vulkanik për shfrytëzim në zgara, Zgara, 

Paisje banjo, Paisje për banjo për ajr të ngorhtë, Instalime banjoje, Instalime për banjo dhe 

për sauna, Mbështjellës për banjo, Instalime uji për banjo, Vaska për banjo, Vaska me ulëse 

banjo, Ngrohësa për banjo, Enë për banjo sheruese termale (spa-banjo), Ngrohësa të 

shtratit, Paisje për ftohje të pijeve freskuese, Ndriques (drita) për bicikleta, Bide, Batanije 

elektrike (jo për perdorim mjekësor), Tubacione për bojlera për instalime për ngohje, 

Bojlera (të cilët nuk janë pjesë e makinave), Mbajtësit e djegësve (bërnerave) të gasit, 

Paisje për pjekjen e bukës, Tostera për bukë, Makina për bërjen e bukës, Bernera (djegësa), 

Djegësit e acetilenit, Djegësit për trupa ndriçues, Djegësit për gazra, Djegësit germicidal, 

Djegësit inkandeshent, Djegësit laboartorik, Karbon për hark për llampa, Tepih ngrohës 

elektrik, Trupa ndriçues të lëshuar nga tavani, Radiator për ngrohje qendrore, Komora 

sterile (instalime sanitare), Llustera, Ventilator të oxhaçeve, Kanale oxhaçeve, Tubacione 

qelqi për llampa, Llampa kineze, Trupa ndriçuse për pemën e vitit të ri, Paisje 

kromatografike për industri, Komora sterile (instalime sanitare), Filtra për kafe (elektrik), 

Aparate (elektrike) për kafe, Paisje (elektrik) për kafe me filter, Aparat për pjekjen e kafesë, 

Gypa spiral (pjesë instalimesh për destilim, ngrohje dhe ftohje), Kondenzatorë gasi (të cilët 

nuk janë pjesë makinash), Paisje për klimatizim të ajrit, Enë për ftohje, Shporetë, Paime 

dhe instalime për zierje, Ringla për zierje, Paisje elektrike për zierje, Ftohësa për furra, 

Aparate dhe paime për ftohje, Instalime edhe makina për ftohje, Paime për ftohjen e 

lengjeve, Paisje për ftohjen e duhanit, Paisje për ftohjne e ujit, Kabina për dush, Llampa të 

përdredhura, Jastakët ngrohës eklektrik (jo për perdorim mjekësor), Trupa ndriçues për 

bicikleta, Flutur (ventialtorë) për ngrohje, Friteza elektrike, Paisje për shkrirje për 

automjete, Shkrirës i dritareve në automjete, Aparate për dehidratizim të produkteve 

ushqimore organike, Furra dentare, Paisje për dezodorim (jo për perdorim personal), 

Aparate për desalinim, Aparate për tharje, Difuzer driatash, Tuba me shkarkim elektrik për 

ndriçim, Paisje për dezinfektim, Aparate dozimi dezinfektues për tualete, Difuzer 

dezinfektus për tualete, Vitrina ftohëse, Thasë me një përdorim për sterilizim, Paisje për 

destilim, Kolona (tubacione) për destilim, Ndriçim për zhytje, Tharëse ajri, Tharëse 

flokësh, Tharëse, Filtër për ujë të pijshëm, Paisje për ujitje me pikëzim (apisje për ujitje), 

Tharëse flokësh, Tharëse ajri, Paisje për tharje, Aparate dhe instalime për tharje, Paisje për 

tharjen e foragjereve, Ekonomizues për lëndë djegëse, Paisje elektrike për prodhimin e 

jogurtit, Llampa elektrike, Tepiha elektrik ngohës,Elemente për ngrohje, Paisje për krijimin 

e avullit, Rezervuar ekspandues për instalime të ngrohjes qendrore, Mbulesa thithse për 
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kuzhinë, Lampa ndriçuese dekorative për raste solemne, Ventilatorë për klimatizim, 

Ventilatorë elektrik personal, Ventilatorë (si pjesë e instalimeve për klimatizim), Rubineta 

për tubacione, Aparate për mbushje (furnizim) të rezervoareve të bojlerave të ngrohjes, 

Ngrohësit elektrik për shishe me cuclë, Filament ngrohje elektrik, Filamente për llampa, 

Filamente magneziumi për llampa ndriçuese, Filtra elektrik për kafe, Filtra per aparate 

klimatizimi, Filtra për ujë të pijshëm, Filtra (si pjesë e instalimeve në amvisni dhe 

instalimeve industriale), Rrjeta kamini, Kamina (shtëpijake), Paisje për banjo, Paisje të 

pregatitura për stufa, Paisje e pregatitur për shporet, Shkrepëtimat (ndezësit) e oxhaçeve të 

cilat përdoren në industrinë e naftës, Shkrepëtimat, Ndriçuesit (llampat), Kanalet e 

oxhaçeve, Kanalet e kazanave për ngrohje, Paisje për avullim,Rezervoaret avullim, 

Ngrohësit elektrik të shputave, Ngrohësit e shputave (jo elektrik dhe Elektrik), Paisje për 

tharjen e foragjereve, Farkatore portative, Fontana, Fontana dekorative,Korniza metalike 

për stufa, Frigorifer me ngrirje të thelle, Shkrepësa ndezëse për ndezjen e gasit, Paisje për 

skuqjen e perimeve, Ekonomizues të lëndëve djegëse, Paisje për tymosje (jo për perdorim 

në mjekësi), Enë për hirin nga stufa, Rrjeta për stufa, Ftohësa për stufa, Enë ftohëse për 

furra, Paisje për mbushjen e furrave, Stufa (të cilat nuk janë për përdorim në laboratorium), 

Vegla të pregatitura për stufa, Paisje rregulluese dhe siguruese për paime 

me gas, Bojlera me gas, Ndezësa për gas, Mbajtësit e ndezësve të gasit, Kondenzatore 

gasi(të cilët nuk janë pjesë të makinave), Llampa me gas, Ndriçues gasi, Paimet rregulluese 

dhe siguruese të tubacioneve për gas, Aparate pastrimi (si pjesë e instalimeve të gasit), 

Paisje për pastrimin e gazrave, Gjeneratorët e acetilenit, Ndezësit e germicidit, Llampat 

germicidale për pastrimin e ajrit, Aapartet për ngrohjen e ngjitësit, Rrjeta për stufa, Zgara 

(aparate zierjeje), Grilli (aparate për zierje), Tharëse flokësh, Aparat terjen e duarëve, Farat 

(dritat) e përparme të automjeteve, Vatra, Akumulatorë nxehtësie, Shkëmbyesit e 

nxehtësisë (të cilët nuk janë pjesë e makinave), Pompa të ngrohtësisë, Regjeneratorët e 

ngrohjes, Ngrohësit elektrik të shisheve me cucla, Ngrohësit për banjo, Ngrohësit për hekur 

për hekurosje, Ngrohësit automjete, Ngrohësit e zhytur, Paisje për ngrohje, Paisje elektrike 

për ngrohje, Ngrohësit elektrik për shkrirejn e dritareve të automjeteve, Paisjet për ngrohjen 

e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngshme dhe të gasta, Kazanat për ngrohje, Jastakëk 

ngrohës elektrik (jo për perdorim në mjekësi), Elemnetet ngrohëse, Filamnete ngrohëse 

(elektrike), Instalime për ngrohje, Instalime për ngrohjen e ujit të ngrohtë, Instalime për 

ngrohjen e ujit, Pllaka ngrohëse, Mbulesa thithëse për kuzhinë, Aparate për ajr të ngrohtë, 

Paisje banjosh për ajr të ngrohtë, Stufa me ajr të nxehtë, Pllaka për nxemje, Termoforë, 

Numra ndriçues shtëpijak, Aparate lagështimin e ajrit për radiatorë të ngrohjes qendrore, 

Hidrantët, Pasijet e kadave për hidromasazhë, Enë për akull, Arka për akull, Makina dhe 

paisje për krijimin e akujve, Ngrohësit e zhytur, Ndezësit me fije të djegur, Djegësit e 

mbeturinave, Paisjet jonizuese për trajtimin e ujit apo ajrit, Ngrohësit (elektrik) e ujit, 

Furniturë furre (me mbajtëse), Furrë për tharje, Stufa kuzhine, Ndezësit laboratorik, Llampa 

laboratorike, Shtëpiza për llampa, Llampa me gypa të qelqit, Llampa qelqi, Llampa me 

sfera (llustera), Mbështjellës për llampa, Llampa reflektorësh, Abazhur, Llampa, Ndezësa 

për llampa, Llampa elektrike, Llampa të automjeteve për treguesit e drejtimit, Sfera të 

qelqit për llampa, Mbajtësit e bazhurit, Fenerët për ndriçim, Paisje elektrike për tharje e 

rrobave, Kazana për larjen e rrobave, Gurë vulkanik që shfrytëzohen zgarë, Ventila për 

kontrollimin e nivelit në rezervoare, 

Trupa ndriçues, Trupa ndriçues elektrik, Llampa për treguesit e drejtimit të automjeteve, 

Difuzer të dritave, Dioda për emitimin e dritës (LED) të paisjet ndriçuese, Shkrepësa, 
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Shkrepësat e gasit, Paisje dhe instalime për ndriçim, Pasije për ndriçim në automjete, 

Instalime për ndriçim në mjete ajrore, Drita zhytëse, Trupa ndriçues për pemën e vitit të ri, 

Drita për automobila, Drita për automjete, Paisje për mbushjen e furrave, Numra ndriçues 

shtëpiak, Gypa ndriçues për ndriçim, Fije magneziumi për ndrioçim, Aparat për pjekjen e 

maltit, Furra mikrovalore (aparat për zierje), Furra mikrovalore për industri, Instalime për 

ftohjen e qumështit, Llampa minatorësh, Rubineta miksazhi për gypat e ujësjellësit, 

Vazhdimet kundër stërpikjes për rubineta, Instalime për procesimin e lëndëve djegëse 

nukleare dhe moderatorëve nuklearë, Reaktorët nuklearë, Ndezësit e vajit, Llampa me vaj, 

Pasije për pastrimin e vajit, Fontana dekorative, Paisje për furra të punuara nga shamoti, 

Furra mikrovalore për industri, Furra (të cilat nuk përdoren në laboratoriume), Vegla të 

punuara për furra, Ndezësit hidro-oksigjenik, Jastakët elektrik ngrohës (jo për perdorim në 

mjekësi), Pasterizuesit, Enë elektrike për zierjen e kafesë, Ndezësit e petroleumit, Rubineta 

për përques gypor, Gypa (si pjesë e instalime sanitare), Ngrohësit në formë pllakash, Pllaka 

ngrohëse, Llampa xhepi, Ndriques elektrik xhepi, Ngrohës xhepi, Paime për polimerizim, 

Thasë me nje perdorim për setrilizim, Furra me presion të lartë-Autoklava (elektrike), Enë 

elektrike me presion për zierje, Rezervoar për ujë me presion, Instalime për procesim të 

lëndës djegëse dhe material moderatorë nuklearë, Llampa për projektorë, Stabilimente për 

pastrimin e ujërave të ndotura, Mbyllës për radiatorë, Radijatorë (elektrik), Radiatorë për 

ngrohje, Reaktorë nuklearë, Impiante për pastrim dhe destilim, Llampa reflektorësh, 

Reflektorë për automjete, Paisje ftohëse për makina, Paisje ftohëse dhe instalime, Dollapa 

ftohës, Komora ftohëse, Konteiner ftohës, Vitrina ftohëse, Frigorifer, Regjeneratorë të 

ngohjes, Paisje regulluese për aparatura dhe tubacione për ujë dhe gas, Mjete rreguluese 

dhe siguruese për paime gasi, Mjete rregulluese dhe siguruese për gas sjellësa, Mjete 

rregulluese dhe siguruese për paime për ujë, Rengrohësit e ajrit, Paisje për fergim, Paisje 

për pjekjen e kafesë, Aparatura për fergim (pjekëje), Paisje për rrotullimin e hellit, Helli 

(për pjekjen e mishit), Paisje për pjekje në hell, Vegla siguruese për paime dhe tubacione 

për ujë dhe gas, Llampa siguruese, Instalime dhe paime sanitare, Enë (elektrike) për zierje 

nën presion, Stabilimente për sauna, Aparate për pastrimin e gasit (skruber- si pjesë e 

instalimeve për gazra), Reflektorë (hjedhësa të dritës), Ulësa për tualetë, Stabilimente për 

pastrimin e ujërave të ndotura, Kabina dushi, Dusha, Lavabo, Vaska me ulëse, Fyta për 

llampa elektrikr, Pasije për zbutjen e ujit, Stufa solare, Kolektorë për ngrohje solare, Enë 

për banjo me ujëra termale,  

industriale, Akumulatorë avulli, Kazana avulli (të cuilat nuk janë pjesë makinash), Paisje 

për avullim të personave (sauna), Stabilimente për prodhimin e avullit, Hekur me avull për 

tekstill, Sterilizatorë, Enë destilueses, Stufa, Stufa për ngrohje, Llampa ndriquese rrugë dhe 

sheshe, Pllaka strukturale për stufa, Paisje për klorifikimin e bazeneve, Paisje për nxirje 

(solarium), Rubineta për tubacione përcjellëse, Rubineta, Ventila termostatik (si pjesë e 

instalemeve ngrohje), Tostera, Stabilimente për ftohjen e duhanit, Paime për pjekjen 

(ngrohjen) e duhanit, Guaca tualeti, Ulëse për tualet, Tualet portativ, Tualeti (WC), Trupa 

ndriques për ndriqim, Lllampa elektrike ndriquese xhepi, Tubacione për shkarkim elektrik 

për ndriqim, Tuba ndriquese për ndriqim, Banjo turke portative, Llampa ultraviolete (jo për 

perdorim mjekësor), Pisoarë-urinarë (paisje sanitare), Ventila (për kontrollimin e nivelit) në 

rezervoare, Ventila termostatik (si pjesë e instlimeve për ngrohje), Farat e përparmë të 

automjeteve, Reflektorët e automjeteve, Paisje klimatizimi për automjete, Paisje anti 

verbuese për automjete, Paisje për shkrirjen e automjeteve, Paisje ngrohëse për shkrirjen e 

dritareve të automjteve, Pasije për ndriqim të automjeteve, Drita për automjete, Paisje dhe 
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instalime për ajrosje (klimatizim), Paisje dhe instalime për ajrosjen (klimatizimin) e 

automjeteve, Mbulesa thithes për ventilim, Mbulesa thithëse për ventilim të 

laboratoriumeve, Shabllone elektrike për ëmbëlsira, Komora ftohëse, Dyshekë ngrohës, 

Unaza për rubineta për ujë, Enë (lavabo) për pastrimine e duarve (si pjesë e instalimeve 

sanitare), Lavabo për larjen e duarve (pjese e instalimeve sanitare), Kazani për larje, 

Aparate për tharjen e duarve në tualete, Tualete (WC), Instalime ujësjellësi, Instalime për 

distribuimin e ujit, Paisje për filtrimin e uijt, Instalime për lëshuarjen e ujit, Ngrohësa uji, 

Pasije për ngrohjen e ujit, Pasije për pranimin e ujit, Mjetet rregulluese për paisjet dhe 

tubacionet e uji ose të gasit, Mjetet siguruese për paisjet dhe tubacionet e ujit ose të gasit, 

Instalime për pastrimin e ujit, Pasije dhe makina për pastrimin e ujit, Pasije dhe aparatura 

për zbutjen e ujit, Sterilizuesit e ujit, Instalime për furnizim me ujë, Pasije automatike për 

ujitje, Makineri për ujitje për destinim bujqësinë, Tubacione ujësjellësi për instalime 

sanitare, Aparatura whiripool-i (virpul aparatura), 
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(511) 6  Materiale ndërtimi nga metali, ndërtime metali të transportueshme, pishina noti 

(struktura metalike), pishina noti të bëra nga metali, panele nga çeliku i rrudhur, hekurishte 

dhe gjësende të veshura me metal, tuba dhe gypa metali, direkë çeliku, fletë çeliku, gypa 

çeliku, tuba çeliku, avionë metali, unaza metali, materiale përforcimi nga metali për 

beton,materiale përforcimi nga metali për gypa, materiale përforcimi nga metali për 

ndërtimtari, frenuese dere nga metali, mbërthesa metali për gypa, manikotë frenuese metali, 

fenerë metali jo-ndriçues, shufra për kanella metalike, fllanxha metali, kasolle metalike, 

dry, shtroje metali kudër lagies, plaka metali për ndërtim, plaka metali për dysheme, varëse 

metalike, bulona metalik, valvule për tuba uji, valvule metalike për tuba uji, kurthe 

drenazhimi nga metali, rrethoja metalike, konstruksione metali, bërryla metalik për gypa, 

unaza bakri, kazanë metali, plaka metali për dysheme, këmbë (hapa) për shkallë metalike, 

gypa drenazhimi metalik, gypa metalik për ujë, shkallë metalike, gypa degëzues metalik, 

mbyllës dere jo-elektrik, grila (kulluese) nga metali, rrjeta metali, thumba metali, pllakë 

metalike për zhytje (kërcim), dorëza metalike për dyer, porta metalike, hapës jo-elektrik të 

dyerve, mbyllës jo-elektrik të dyerve, panele dyersh nga metali, bulona dyersh, veshje 

metalike, çelësa metalik (të ndryshëm nga ata elektrik), shenja metalike j-ndriçuese dhe 

jomekanike, fashë metali, rrotullues (drejtues) çeliku, brava, vaska metali për këmbë dhe 

pishina me mbushje (ajër), elementë të parafabrikuar posaçërisht barriera mbrojtëse për 

pishina noti, panele ndërtimi nga metali për pishina noti, ekran ndarës metalik, profile 

bordurash, porta, porta sigurie nga metali dhe veçanërisht për përdorim në pishina noti, 

dyer sigurie nga metali dhe veçanërisht që kanë qasje në baret e pishinave, ekrane sigurie 

nga metali për të mbuluar pishinat, rrotë metalike për dredhje për litarë fleksibël, për 

pëlhurë të gomuar, për rrjeta dhe mbuluese të pishinave; shkallë (shkelëz) nga metali, 
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shkallë arka nga metali, mbrojtës për drunj nga metali  

8  Pajisje manuale (që operohen me dorë); pajisje që operohen me dorë për përdorim në 

bujqësi, hortikulturë dhe pemëtari, për ndërtimin e makinerive, aparateve dhe automjeteve 

si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi, makinë rroje, komplet 

ngrënieje, pjatanca argjendi, limë (vegla), shkëlqyes dhe zbutës thonjsh (elektrikë dhe jo 

elektrikë), qethës flokësh për përdorim vetjak (elektrikë dhe jo elektrikë), mjete për 

ondulimin e flokëve (që kryhen me dorë, jo elektrikë), shtrirës flokësh, lëmues thonjsh 

(elektrikë dhe jo elektrikë), prerës thonjsh (elektrikë dhe joelektrikë), komplet pedikyri, 

mjete të përkujdesjes së këmbëve (për aq sa përfshihen në klasën 8); pinca, ondulues 

qerpikësh; makinë rroje (elektrike dhe joelektrike), çanta për makina rroje; çanta për mjete 

rrojeje, brisqe rroje, makina rroje; mjete për prerje me dorë, grrirjeje, shtypjeje ose hapjeje; 

vegla të përdorshme me duar për bujqësi, hortikulturë dhe pemëtari, për ndërtimin e 

makinerive, mjete dhe automjete si dhe për industrinë e ndërtimit; biçak të harkëzuar (të 

vegjël), biçak të harkëzuar, vegla për kopshte (të operueshme me duar), gërshërë kopshtarie 

(të operueshme me duar), hendekhapës (vegla dore), çekiça (vegla dore), hapëse vere 

(vegla dore), pinca, sharra (vegla dore), kuadër për sharra dore, leva, mjete për 

përkufizimin e kopshteve (mjete metalike për prerjen e gjetheve dhe për kopshte), prerës, 

vegla prerjeje, kaçavida; lëmues mekanikë ose lëmues në formë disku (mjete për duar); 

mjete për përdorim me duar për dekantimin e lëngjeve; hapëse midhjesh; sëpata, kazma; 

fryrëse zjarri; makinë rrojeje, krasitëse pemësh, krasitëse shkurresh; makina shpimi; kunja 

shpimi (vegël dore), hapëse vrimash; sqeparë; drejtues hekuri; thika, hapëse kanaçesh; 

makina shpimi; kaçavida të vogla, çekiç akulli; shpatulla; thikë hapëse; thikë për prerje të 

imët (vegël dore), prerës perimesh në copa; hanxharë; permanentë; sprucues, vaporizatorë, 

shiringa për sprucimet kundër insekteve; thikë gjuetie, shata (vegël dore); instrumenta për 

validimin e biletave; prerës djathi në feta (jo elektrikë); garuzhde (vegël dore); vegla për 

krruajtje (vegël dore), makina prerje të drurit; vegla çarjeje (vegël dore); satër; mistri; kosa; 

mjet për përgatitjen e llaçit; mjete për futjen e fillit në gjilpërë; piskatore; gozhdëheqës; 

arrëthyese; vjelës frutash; lopatë për zhvendosjen e bimëve; aparate për vrasjen e parazitëve 

bimorë; revole për ngjitjen e përzierjeve ngjitëse (që operohen me duar); prerëse picash 

(joelektrike); mjete për zingimin; rripë lëmimi për teh; mjete gdhendjeje (vegla dore), 

instrumenta për prerje tubash; mbajtëse sharrash; mjete për grirje dhe sharrim; lopata 

metalike; disqe grirës; çelësa anglezë (vegla dore); lima; morsa, morseta për marangozë dhe 

vozaxhi; masha; kosa; gur zmeril për kosa; çekanë; lopata, kazma; punto (vegla dore), 

tokmakë (vegla dore); pastrues nga bimët e këqija; mprehës thikash; gurë mprehës; mbajtës 

të gurëve mprehës; hanxharë; permanentë elektrikë; prerës ngjitësesh  

11  Aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe destinime sanitare; instalime dhe aparate për trajtimin e mbeturinave 

dhe ujrave të zeza; sisteme për trajtimin e gazrave nga oxhaçet (tymit); sisteme për 

desulfarizimin e gazrave nga oxhaçet (tymit), objekte për ndezjen e mbeturinave, pjesë 

rezervë dhe paime për të gjitha produktet e përmendura më lartë dhe të cilat bëjnë pjesë në 

klasën 11; Akumulatorë (nxehtësie), Akumulatorë (avulli), Djegësit e acetilenit, 

Fishekzjarre acetileni, Gjeneratorë acetileni, Kondicioner ajri për automjete, Aparate për 

kondicionim ajri, Instalime për kondicionim ajri, Aparate për ftohjen e ajrit, Aparate për 

dezodorimin e ajrit, Aparate për tharjen e ajrit (tharëse), Instalime filtrimi, Aparate për 

jonizim për të trajtuar ajrin apo ujin, Aparate dhe makina për pastrimin e ajrit, Ngrohësit e 

ajrit, Sterilizues të ajrit, Valvula lëshuese për isntalimet e ngrohjes me avull, Paisje ndriçimi 
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për mjete ajrore, Djegësit e alkoholit, Paisje antiverbuese për automjete, Paime 

antireflektuese për automjete (paisje për drita), Zgjatje kundër spërkatjes për automjete, 

Aparate për filtrimin e akuarijumeve, Ngrohës të akuarijumeve, Ndriçues të akuarijumeve, 

Llampa me qark elektrik, Enë për hirin e stufave, Paime automatike për hjekjen e hirit nga 

furrat (furra elektrike me shtypje të lartë), Deponi e hirit për furra, Reaktor bërthamor, 

Autoklava (furra elektrike me presion të lartë), Drita automobili, Paime për automobila anti 

verbuese (pjesë furnizimi), Furra për pjekëje, Gurë vulkanik për shfrytëzim në zgara, Zgara, 

Paisje banjo, Paisje për banjo për ajr të ngorhtë, Instalime banjoje, Instalime për banjo dhe 

për sauna, Mbështjellës për banjo, Instalime uji për banjo, Vaska për banjo, Vaska me ulëse 

banjo, Ngrohësa për banjo, Enë për banjo sheruese termale (spa-banjo), Ngrohësa të 

shtratit, Paisje për ftohje të pijeve freskuese, Ndriques (drita) për bicikleta, Bide, Batanije 

elektrike (jo për perdorim mjekësor), Tubacione për bojlera për instalime për ngohje, 

Bojlera (të cilët nuk janë pjesë e makinave), Mbajtësit e djegësve (bërnerave) të gasit, 

Paisje për pjekjen e bukës, Tostera për bukë, Makina për bërjen e bukës, Bernera (djegësa), 

Djegësit e acetilenit, Djegësit për trupa ndriçues, Djegësit për gazra, Djegësit germicidal, 

Djegësit inkandeshent, Djegësit laboartorik, Karbon për hark për llampa, Tepih ngrohës 

elektrik, Trupa ndriçues të lëshuar nga tavani, Radiator për ngrohje qendrore, Komora 

sterile (instalime sanitare), Llustera, Ventilator të oxhaçeve, Kanale oxhaçeve, Tubacione 

qelqi për llampa, Llampa kineze, Trupa ndriçuse për pemën e vitit të ri, Paisje 

kromatografike për industri, Komora sterile (instalime sanitare), Filtra për kafe (elektrik), 

Aparate (elektrike) për kafe, Paisje (elektrik) për kafe me filter, Aparat për pjekjen e kafesë, 

Gypa spiral (pjesë instalimesh për destilim, ngrohje dhe ftohje), Kondenzatorë gasi (të cilët 

nuk janë pjesë makinash), Paisje për klimatizim të ajrit, Enë për ftohje, Shporetë, Paime 

dhe instalime për zierje, Ringla për zierje, Paisje elektrike për zierje, Ftohësa për furra, 

Aparate dhe paime për ftohje, Instalime edhe makina për ftohje, Paime për ftohjen e 

lengjeve, Paisje për ftohjen e duhanit, Paisje për ftohjne e ujit, Kabina për dush, Llampa të 

përdredhura, Jastakët ngrohës eklektrik (jo për perdorim mjekësor), Trupa ndriçues për 

bicikleta, Flutur (ventialtorë) për ngrohje, Friteza elektrike, Paisje për shkrirje për 

automjete, Shkrirës i dritareve në automjete, Aparate për dehidratizim të produkteve 

ushqimore organike, Furra dentare, Paisje për dezodorim (jo për perdorim personal), 

Aparate për desalinim, Aparate për tharje, Difuzer driatash, Tuba me shkarkim elektrik për 

ndriçim, Paisje për dezinfektim, Aparate dozimi dezinfektues për tualete, Difuzer 

dezinfektus për tualete, Vitrina ftohëse, Thasë me një përdorim për sterilizim, Paisje për 

destilim, Kolona (tubacione) për destilim, Ndriçim për zhytje, Tharëse ajri, Tharëse 

flokësh, Tharëse, Filtër për ujë të pijshëm, Paisje për ujitje me pikëzim (apisje për ujitje), 

Tharëse flokësh, Tharëse ajri, Paisje për tharje, Aparate dhe instalime për tharje, Paisje për 

tharjen e foragjereve, Ekonomizues për lëndë djegëse, Paisje elektrike për prodhimin e 

jogurtit, Llampa elektrike, Tepiha elektrik ngohës,Elemente për ngrohje, Paisje për krijimin 

e avullit, Rezervuar ekspandues për instalime të ngrohjes qendrore, Mbulesa thithse për 

kuzhinë, Lampa ndriçuese dekorative për raste solemne, Ventilatorë për klimatizim, 

Ventilatorë elektrik personal, Ventilatorë (si pjesë e instalimeve për klimatizim), Rubineta 

për tubacione, Aparate për mbushje (furnizim) të rezervoareve të bojlerave të ngrohjes, 

Ngrohësit elektrik për shishe me cuclë, Filament ngrohje elektrik, Filamente për llampa, 

Filamente magneziumi për llampa ndriçuese, Filtra elektrik për kafe, Filtra per aparate 

klimatizimi, Filtra për ujë të pijshëm, Filtra (si pjesë e instalimeve në amvisni dhe 

instalimeve industriale), Rrjeta kamini, Kamina (shtëpijake), Paisje për banjo, Paisje të 
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pregatitura për stufa, Paisje e pregatitur për shporet, Shkrepëtimat (ndezësit) e oxhaçeve të 

cilat përdoren në industrinë e naftës, Shkrepëtimat, Ndriçuesit (llampat), Kanalet e 

oxhaçeve, Kanalet e kazanave për ngrohje, Paisje për avullim,Rezervoaret avullim, 

Ngrohësit elektrik të shputave, Ngrohësit e shputave (jo elektrik dhe Elektrik), Paisje për 

tharjen e foragjereve, Farkatore portative, Fontana, Fontana dekorative,Korniza metalike 

për stufa, Frigorifer me ngrirje të thelle, Shkrepësa ndezëse për ndezjen e gasit, Paisje për 

skuqjen e perimeve, Ekonomizues të lëndëve djegëse, Paisje për tymosje (jo për perdorim 

në mjekësi), Enë për hirin nga stufa, Rrjeta për stufa, Ftohësa për stufa, Enë ftohëse për 

furra, Paisje për mbushjen e furrave, Stufa (të cilat nuk janë për përdorim në laboratorium), 

Vegla të pregatitura për stufa, Paisje rregulluese dhe siguruese për paime 

me gas, Bojlera me gas, Ndezësa për gas, Mbajtësit e ndezësve të gasit, Kondenzatore 

gasi(të cilët nuk janë pjesë të makinave), Llampa me gas, Ndriçues gasi, Paimet rregulluese 

dhe siguruese të tubacioneve për gas, Aparate pastrimi (si pjesë e instalimeve të gasit), 

Paisje për pastrimin e gazrave, Gjeneratorët e acetilenit, Ndezësit e germicidit, Llampat 

germicidale për pastrimin e ajrit, Aapartet për ngrohjen e ngjitësit, Rrjeta për stufa, Zgara 

(aparate zierjeje), Grilli (aparate për zierje), Tharëse flokësh, Aparat terjen e duarëve, Farat 

(dritat) e përparme të automjeteve, Vatra, Akumulatorë nxehtësie, Shkëmbyesit e 

nxehtësisë (të cilët nuk janë pjesë e makinave), Pompa të ngrohtësisë, Regjeneratorët e 

ngrohjes, Ngrohësit elektrik të shisheve me cucla, Ngrohësit për banjo, Ngrohësit për hekur 

për hekurosje, Ngrohësit automjete, Ngrohësit e zhytur, Paisje për ngrohje, Paisje elektrike 

për ngrohje, Ngrohësit elektrik për shkrirejn e dritareve të automjeteve, Paisjet për ngrohjen 

e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngshme dhe të gasta, Kazanat për ngrohje, Jastakëk 

ngrohës elektrik (jo për perdorim në mjekësi), Elemnetet ngrohëse, Filamnete ngrohëse 

(elektrike), Instalime për ngrohje, Instalime për ngrohjen e ujit të ngrohtë, Instalime për 

ngrohjen e ujit, Pllaka ngrohëse, Mbulesa thithëse për kuzhinë, Aparate për ajr të ngrohtë, 

Paisje banjosh për ajr të ngrohtë, Stufa me ajr të nxehtë, Pllaka për nxemje, Termoforë, 

Numra ndriçues shtëpijak, Aparate lagështimin e ajrit për radiatorë të ngrohjes qendrore, 

Hidrantët, Pasijet e kadave për hidromasazhë, Enë për akull, Arka për akull, Makina dhe 

paisje për krijimin e akujve, Ngrohësit e zhytur, Ndezësit me fije të djegur, Djegësit e 

mbeturinave, Paisjet jonizuese për trajtimin e ujit apo ajrit, Ngrohësit (elektrik) e ujit, 

Furniturë furre (me mbajtëse), Furrë për tharje, Stufa kuzhine, Ndezësit laboratorik, Llampa 

laboratorike, Shtëpiza për llampa, Llampa me gypa të qelqit, Llampa qelqi, Llampa me 

sfera (llustera), Mbështjellës për llampa, Llampa reflektorësh, Abazhur, Llampa, Ndezësa 

për llampa, Llampa elektrike, Llampa të automjeteve për treguesit e drejtimit, Sfera të 

qelqit për llampa, Mbajtësit e bazhurit, Fenerët për ndriçim, Paisje elektrike për tharje e 

rrobave, Kazana për larjen e rrobave, Gurë vulkanik që shfrytëzohen zgarë, Ventila për 

kontrollimin e nivelit në rezervoare, 

Trupa ndriçues, Trupa ndriçues elektrik, Llampa për treguesit e drejtimit të automjeteve, 

Difuzer të dritave, Dioda për emitimin e dritës (LED) të paisjet ndriçuese, Shkrepësa, 

Shkrepësat e gasit, Paisje dhe instalime për ndriçim, Pasije për ndriçim në automjete, 

Instalime për ndriçim në mjete ajrore, Drita zhytëse, Trupa ndriçues për pemën e vitit të ri, 

Drita për automobila, Drita për automjete, Paisje për mbushjen e furrave, Numra ndriçues 

shtëpiak, Gypa ndriçues për ndriçim, Fije magneziumi për ndrioçim, Aparat për pjekjen e 

maltit, Furra mikrovalore (aparat për zierje), Furra mikrovalore për industri, Instalime për 

ftohjen e qumështit, Llampa minatorësh, Rubineta miksazhi për gypat e ujësjellësit, 

Vazhdimet kundër stërpikjes për rubineta, Instalime për procesimin e lëndëve djegëse 
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nukleare dhe moderatorëve nuklearë, Reaktorët nuklearë, Ndezësit e vajit, Llampa me vaj, 

Pasije për pastrimin e vajit, Fontana dekorative, Paisje për furra të punuara nga shamoti, 

Furra mikrovalore për industri, Furra (të cilat nuk përdoren në laboratoriume), Vegla të 

punuara për furra, Ndezësit hidro-oksigjenik, Jastakët elektrik ngrohës (jo për perdorim në 

mjekësi), Pasterizuesit, Enë elektrike për zierjen e kafesë, Ndezësit e petroleumit, Rubineta 

për përques gypor, Gypa (si pjesë e instalime sanitare), Ngrohësit në formë pllakash, Pllaka 

ngrohëse, Llampa xhepi, Ndriques elektrik xhepi, Ngrohës xhepi, Paime për polimerizim, 

Thasë me nje perdorim për setrilizim, Furra me presion të lartë-Autoklava (elektrike), Enë 

elektrike me presion për zierje, Rezervoar për ujë me presion, Instalime për procesim të 

lëndës djegëse dhe material moderatorë nuklearë, Llampa për projektorë, Stabilimente për 

pastrimin e ujërave të ndotura, Mbyllës për radiatorë, Radijatorë (elektrik), Radiatorë për 

ngrohje, Reaktorë nuklearë, Impiante për pastrim dhe destilim, Llampa reflektorësh, 

Reflektorë për automjete, Paisje ftohëse për makina, Paisje ftohëse dhe instalime, Dollapa 

ftohës, Komora ftohëse, Konteiner ftohës, Vitrina ftohëse, Frigorifer, Regjeneratorë të 

ngohjes, Paisje regulluese për aparatura dhe tubacione për ujë dhe gas, Mjete rreguluese 

dhe siguruese për paime gasi, Mjete rregulluese dhe siguruese për gas sjellësa, Mjete 

rregulluese dhe siguruese për paime për ujë, Rengrohësit e ajrit, Paisje për fergim, Paisje 

për pjekjen e kafesë, Aparatura për fergim (pjekëje), Paisje për rrotullimin e hellit, Helli 

(për pjekjen e mishit), Paisje për pjekje në hell, Vegla siguruese për paime dhe tubacione 

për ujë dhe gas, Llampa siguruese, Instalime dhe paime sanitare, Enë (elektrike) për zierje 

nën presion, Stabilimente për sauna, Aparate për pastrimin e gasit (skruber- si pjesë e 

instalimeve për gazra), Reflektorë (hjedhësa të dritës), Ulësa për tualetë, Stabilimente për 

pastrimin e ujërave të ndotura, Kabina dushi, Dusha, Lavabo, Vaska me ulëse, Fyta për 

llampa elektrikr, Pasije për zbutjen e ujit, Stufa solare, Kolektorë për ngrohje solare, Enë 

për banjo me ujëra termale,  

industriale, Akumulatorë avulli, Kazana avulli (të cuilat nuk janë pjesë makinash), Paisje 

për avullim të personave (sauna), Stabilimente për prodhimin e avullit, Hekur me avull për 

tekstill, Sterilizatorë, Enë destilueses, Stufa, Stufa për ngrohje, Llampa ndriquese rrugë dhe 

sheshe, Pllaka strukturale për stufa, Paisje për klorifikimin e bazeneve, Paisje për nxirje 

(solarium), Rubineta për tubacione përcjellëse, Rubineta, Ventila termostatik (si pjesë e 

instalemeve ngrohje), Tostera, Stabilimente për ftohjen e duhanit, Paime për pjekjen 

(ngrohjen) e duhanit, Guaca tualeti, Ulëse për tualet, Tualet portativ, Tualeti (WC), Trupa 

ndriques për ndriqim, Lllampa elektrike ndriquese xhepi, Tubacione për shkarkim elektrik 

për ndriqim, Tuba ndriquese për ndriqim, Banjo turke portative, Llampa ultraviolete (jo për 

perdorim mjekësor), Pisoarë-urinarë (paisje sanitare), Ventila (për kontrollimin e nivelit) në 

rezervoare, Ventila termostatik (si pjesë e instlimeve për ngrohje), Farat e përparmë të 

automjeteve, Reflektorët e automjeteve, Paisje klimatizimi për automjete, Paisje anti 

verbuese për automjete, Paisje për shkrirjen e automjeteve, Paisje ngrohëse për shkrirjen e 

dritareve të automjteve, Pasije për ndriqim të automjeteve, Drita për automjete, Paisje dhe 

instalime për ajrosje (klimatizim), Paisje dhe instalime për ajrosjen (klimatizimin) e 

automjeteve, Mbulesa thithes për ventilim, Mbulesa thithëse për ventilim të 

laboratoriumeve, Shabllone elektrike për ëmbëlsira, Komora ftohëse, Dyshekë ngrohës, 

Unaza për rubineta për ujë, Enë (lavabo) për pastrimine e duarve (si pjesë e instalimeve 

sanitare), Lavabo për larjen e duarve (pjese e instalimeve sanitare), Kazani për larje, 

Aparate për tharjen e duarve në tualete, Tualete (WC), Instalime ujësjellësi, Instalime për 

distribuimin e ujit, Paisje për filtrimin e uijt, Instalime për lëshuarjen e ujit, Ngrohësa uji, 



Buletini Zyrtar Nr. 82 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

214 

 

Pasije për ngrohjen e ujit, Pasije për pranimin e ujit, Mjetet rregulluese për paisjet dhe 

tubacionet e uji ose të gasit, Mjetet siguruese për paisjet dhe tubacionet e ujit ose të gasit, 

Instalime për pastrimin e ujit, Pasije dhe makina për pastrimin e ujit, Pasije dhe aparatura 

për zbutjen e ujit, Sterilizuesit e ujit, Instalime për furnizim me ujë, Pasije automatike për 

ujitje, Makineri për ujitje për destinim bujqësinë, Tubacione ujësjellësi për instalime 

sanitare, Aparatura whiripool-i (virpul aparatura), 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/759 

(220) 14/06/2019 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  LAMPRENE 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/760 

(220) 14/06/2019 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  LAMPREN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/761 

(220) 17/06/2019 

(731) VENUS SH.P.K. Preoc-Graçanicë, 

KS 

(591) E kuqe, e verdhë/ari, e bardhë, kafe.  

(740)  Nazmi Bytyqi Rr. Dardania, Fushë 

Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41   Prenotim i ulësve për shfaqje; Prezantime kinematografike/prezantime për 

kinema; Rregullimin dhe organizimin e konferencave; Rregullimin dhe organizimin e 

kongreseve; Shërbime të klubit shëndetësor (shëndetin dhe palestër të trajnimit/fitnes); 

Organizimin e konkurseve (edukuese ose argëtuese); Organizimi i ekspozitave për qëllime 
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kulturore ose arsimore; Organizimin e ballove; Organizimi i shfaqjeve (shërbimet 

sipërmarrëse); Rregullimin dhe organizimin e seminareve; Rregullimin dhe organizimin e 

simpoziumeve  

43   Shërbime për bare; Kafenetë; Kafeteri; Rezervime hoteli; Hotele; Qiradhënie e sallave 

të takimit; Restaurante; Rostiçeri-bare/Snack-bars; Rezervime të përkohshme të 

akomodimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/762 

(220) 17/06/2019 

(731) VENUS SH.P.K. Preoc-Graçanicë, 

KS 

(740)  Nazmi Bytyqi Rr. Dardania, Fushë 

Kosovë 
 

(540)  VENUS HOTEL 

 

 
     

 

(511) 41   Prenotim i ulësve për shfaqje; Prezantime kinematografike/prezantime për 

kinema; Rregullimin dhe organizimin e konferencave; Rregullimin dhe organizimin e 

kongreseve; Shërbime të klubit shëndetësor (shëndetin dhe palestër të trajnimit/fitnes); 

Organizimin e konkurseve (edukuese ose argëtuese); Organizimi i ekspozitave për qëllime 

kulturore ose arsimore; Organizimin e ballove; Organizimi i shfaqjeve (shërbimet 

sipërmarrëse); Rregullimin dhe organizimin e seminareve; Rregullimin dhe organizimin e 

simpoziumeve  

43   Shërbime për bare; Kafenetë; Kafeteri; Rezervime hoteli; Hotele; Qiradhënie e sallave 

të takimit; Restaurante; Rostiçeri-bare/Snack-bars; Rezervime të përkohshme të 

akomodimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/763 

(220) 17/06/2019 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED of No. 146, 

Dawson Street, Colombo 02, LK 

(591) kalter, verdhë, kuqe 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, nautike, shpëtim, fotografike, 

kinematografike, optike, peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikqyerje), shpëtim-jete 

dhe mësim; aparate dhe instrumente për transmetim, kalim, transformim, akumulim, 
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regullim ose kontrollim të elektricitetit; aparate për regjistrim, transmetim ose reprodukim 

të zërit dhe imazhit; transportuesit e të dhënave magnetike, regjistrimi i disqeve; kompakt 

disqeve, DVDs dhe regjistrimi i mediave tjera digjitale; mekanizmatë aparateve për 

operimin me monedha; makina llogaritëse në kesh, makina kalkuluese, pajisje për 

përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuere kompjuterike; aparat për shuarjën e zjarrit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/764 

(220) 17/06/2019 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED of No. 146, 

Dawson Street, Colombo 02, LK 

(591) kuqe, hirit, zezë dhe bardhë 

 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, nautike, shpëtim, fotografike, 

kinematografike, optike, peshim , matje, sinjalizim, kontrollim (mbikqyerje), shpëtim-jete 

dhe mësim; aparate dhe instrumente për transmetim, kalim, transformim, akumulim, 

regullim ose kontrollim të elektricitetit; aparate për regjistrim, transmetim ose reprodukim 

të zërit dhe imazhit; transportuesit e të dhënave magnetike, regjistrimi i disqeve; kompakt 

disqeve, DVDs dhe regjistrimi I mediave tjera digjitale; mekanizmat  tëm aparateve për 

operimin me monedha ; makina llogaritese  ne kesh, makina kalkuluese, pajisje për 

përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuere kompjuterike; aparat për shuarjën e zjarrit. 

zjarrit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/765 

(220) 17/06/2019 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED of No. 146, 

Dawson Street, Colombo 02, LK 

(591) kalter, kalter e qelë, verdhë, zezë, 

bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 20  Rezervuarët e ujit (jo prej metali e as nga konstrukcioni); mobilje (orendi), 

pasqyra, korniza për foto; mallëra  nga druri (të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera),  

tapa, kallami, thupra, shportari, argjila e bardhë dhe zavendesuesit per te gjitha keto 

materiale, ose nga plastika  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/766 

(220) 17/06/2019 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED 

of No. 146, Dawson Street, Colombo 02, 

LK 

(591) verdhë,kalter, zezë dhe bardhë 

 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7   Makina dhe mjete për makina; armë [ mjete për përdorim për  eksplodim]; vegla 

per  përdorim dore, ndryshe nga ato per veprim dore; pajisjet për mbajtjen e mjeteve të 

makinës ; makina për punimin e drurit [ mjete makine]; dhëmbëzorë [mjete makine]; armë 

[mjete qe përdoren për eksploziv]; mjete ( mjete qe mbahen ne dorë), te ndryshme nga ato 

për veprim dore; mjete (pajisjet për mbajtjen e makinës); mjete [pjesë të makines]; makina 

dhe motor (përpos automjete  tokësore); makina për bashkimin  dhe  komponente te 

transmisionit (perpos per atomjete tokësore); makina te agrikultures; mjetet bujqësore të 

ndryshme nga ato per përdorim me dorë; inkubatorë për vezë; pompa [makina]; pompa 

[pjesë makinash, automjete ose motor)  
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(210) KS/M/ 2019/767 

(220) 18/06/2019 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BEOVU 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/768 

(220) 18/06/2019 

(731) Corporación Habanos, S.A.  

Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

CU 

(591)  ngjyra e kuqe, ngjyrë ari, ngjyra e 

zezë  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34    Duhan, duke përfshirë puro, cigare, cigarillos, duhan i grirë për llullë; artikujt 

për duhanpirës, posaçërisht taketuke, thikëza për puro, kuti për qibrit, kuti për puro; qibrit; 

kuti humidor për vendosjen e puros  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/771 

(220) 18/06/2019 

(731) Automobiles CITROËN 

7 rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 

RUEIL-MALMAISON, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  CITROËN 

 

 
     

 

(511) 11   Aparat ndriçimi për automjete; llamba treguese të drejtimit për automjetet; dritat 

e motorit; dritat e pasme për automjetet, dritat pozicioni dhe përmbysëse për automjetet 

tokësore; dritat e makinave; fenerët e automjeteve; reflektorët për automjetin  

12   Automjetet, aparaturat për lëvizje nga toka, automjete automobilistike, sidomos 

kamionët; furgonë; motoçikleta; biçikleta me motor; biçikleta; biçikleta elektrike të 

asistuar; komponentët e tyre, përkatësisht amortizues suspendues për automjete; susta 

amortizuese për automjete; motorë për automjete tokësore; kuti të shpejtësisë për 

automjetet tokësore; shasi për automjete; pajisje për automjete; boshtet e transmetimit për 

automjete e tokës; qarqet hidraulike për automjete; rotollues (torque converter) për 
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automjetet tokësore; kontrollues; boshtet; frenat për automjetet; rrotat e automjeteve; 

skajore për rrotat e automjeteve; kapakë për rrotat e automjeteve; bucelë për rrotat e 

automjeteve; goma pneumatike; rrotat drejtuese; karriga automjetesh; kokë pushuese për 

karrigat e automjeteve; sistemet e sigurisë për automjete sic janë rripat e sigurisë dhe çantat 

e ajrit (air bags); pasqyra për shikim pas; fshirëse xhamash; bare torsioni; parakolp, shufra 

mbrojtëse të dredhura; deflektorët e makinave; spoiler; xham mbrojtës; panele dielli; xhama 

automjetesh; kapakët e rezervuarëve; transportuesit e bagazheve; shalat për biçikleta dhe 

motoçikleta; mbajtëse biçikletas dhe motoçikletas; korniza për biçikleta dhe motoçikleta; 

pajisje kundër vjedhjes  

35   Shërbimet për të sjellë së bashku (përjashtuar transportin e tyre), shitjen dhe 

menaxhimin e automjeteve dhe automjeteve të përdorura; pjesë dhe pajisje të tyre; 

shërbimet e reklamimit, marketingut dhe promovimit për automjetet dhe automjetet e 

përdorura, prezantimi i automjeteve të reja dhe i automjeteve të përdorura, pjesëve dhe 

aksesorëve të tyre në çdo media komunikimi për qëllime të shitjes me shumicë dhe pakicë; 

organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese, shërbimet e konsulencës 

organizative, punët publike dhe të korporatave në sektorin e automobilave, informacionet 

dhe këshillat komerciale për konsumatorët në lidhje me automjetet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/772 

(220) 18/06/2019 

(731) Conair Corporation One Cummings 

Point Road, Stamford, CT 06902, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  CONAIR 

 

 
     

 

(511) 8   Hekur stilingu, qethës,  makinë prerëse  

11   Tharëse flokësh  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/773 

(220) 18/06/2019  

(731) Babyliss SARL 99 Avenue Aristide 

Briand, 92120 Montrouge, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  BABYLISS 

 

 
     

 

(511) 8   Hekur stilingu, qethës,  makinë prerëse  

11  Tharëse flokësh.   
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(210) KS/M/ 2019/774 

(220) 18/06/2019 

(731) Automobiles PEUGEOT 7 Rue Henri 

Sainte-Claire Déville 92500 Rueil-

Malmaison, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   PEUGEOT 

 

 
     

 

(511) 11   Aparat ndriçimi për automjete; llamba treguese të drejtimit për automjetet; dritat 

e motorit; dritat e pasme për automjetet, dritat pozicioni dhe përmbysëse për automjetet 

tokësore; dritat e makinave; fenerët e automjeteve; reflektorët për automjetin  

12   Automjetet, aparaturat për lëvizje nga toka, automjete automobilistike, sidomos 

kamionët; furgonë; motoçikleta; biçikleta me motor; biçikleta; biçikleta elektrike të 

asistuar; komponentët e tyre, përkatësisht amortizues suspendues për automjete; susta 

amortizuese për automjete; motorë për automjete tokësore; kuti të shpejtësisë për 

automjetet tokësore; shasi për automjete; pajisje për automjete; boshtet e transmetimit për 

automjete e tokës; qarqet hidraulike për automjete; rotollues (torque converter) për 

automjetet tokësore; kontrollues; boshtet; frenat për automjetet; rrotat e automjeteve; 

skajore për rrotat e automjeteve; kapakë për rrotat e automjeteve; bucelë për rrotat e 

automjeteve; goma pneumatike; rrotat drejtuese; karriga automjetesh; kokë pushuese për 

karrigat e automjeteve; sistemet e sigurisë për automjete sic janë rripat e sigurisë dhe çantat 

e ajrit (air bags); pasqyra për shikim pas; fshirëse xhamash; bare torsioni; parakolp, shufra 

mbrojtëse të dredhura; deflektorët e makinave; spoiler; xham mbrojtës; panele dielli; xhama 

automjetesh; kapakët e rezervuarëve; transportuesit e bagazheve; shalat për biçikleta dhe 

motoçikleta; mbajtëse biçikletas dhe motoçikletas; korniza për biçikleta dhe motoçikleta; 

pajisje kundër vjedhjes  

35   Shërbimet për të sjellë së bashku (përjashtuar transportin e tyre), shitjen dhe 

menaxhimin e automjeteve dhe automjeteve të përdorura; pjesë dhe pajisje të tyre; 

shërbimet e reklamimit, marketingut dhe promovimit për automjetet dhe automjetet e 

përdorura, prezantimi i automjeteve të reja dhe i automjeteve të përdorura, pjesëve dhe 

aksesorëve të tyre në çdo media komunikimi për qëllime të shitjes me shumicë dhe pakicë; 

organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese, shërbimet e konsulencës 

organizative, punët publike dhe të korporatave në sektorin e automobilave, informacionet 

dhe këshillat komerciale për konsumatorët në lidhje me automjetet  
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(210) KS/M/ 2019/775 

(220) 18/06/2019 

(731) Fatmir M. Reshani B.I.,  

N.P.SH."Rentacar Prishtina" 

Aeroporti Adem Jashari Vrelle Lipjan, KS 

(591) Portokalle dhe e bardhe 

(740)  Xhevat Boshtraj Deshmoret e Kombit 

pa nr Deçan 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Transport, Paketimi dhe ruajtja e materialeve, aranzhimet e udhëtimeve, vetura 

me qira.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/776 

(220) 18/06/2019 

(731) Fatmir M. Reshani B.I., N.P.SH. 

"Rentacar Prishtina" Aeroporti Adem 

Jashari Vrelle Lipjan, KS 

(591) Bardhë dhe portokalle 

(740)  Xhevat Boshtraj Deshmoret e Kombit 

pa nr. Deçan 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Transport, paketimi dhe ruajtja e materialeve, aranzhimet e udhëtimeve, veturat 

me qira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/782 

(220) 19/06/2019 

(300) M1803846  20/12/2018  HU 

(731) HELL ENERGY Magyarország Kft. 

1075 Budapest, Károly krt. 1. 1. em. 2 , HU 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  HELL 

 

 
     

 

(511) 30   Kafe; Aromatizues të kafesë; Pijet me bazë kafeje; Ekstrakte të kafesë; Esenca e 

kafesë; Koncentrat të kafesë; Pije kafeje me qumësht; Kafe pa kafeinë; Kafe e aromatizuar; 

Kafe në formë të përgatitur; Ekstrakte të kafesë të Maltit; Kafe e ftohtë  
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(210) KS/M/ 2019/783 

(220) 19/06/2019 

(300) M1803847  20/12/2018  HU 

(731) HELL ENERGY Magyarország Kft. 

1075 Budapest, Károly krt. 1. 1. em. 2, HU 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30   Kafe; Aromatizues të kafesë; Pijet me bazë kafeje; Ekstrakte të kafesë; Esenca e 

kafesë; Koncentrat të kafesë; Pije kafeje me qumësht; Kafe pa kafeinë; Kafe e aromatizuar; 

Kafe në formë të përgatitur; Ekstrakte të kafesë të Maltit; Kafe e ftohtë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/784 

(220) 20/06/2019 

(731) Atlantik Group 10500 

Preoce/Gracanice, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)  MomentNice 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe,qaj, kakao, sheqer, oriz, 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/785 

(220) 20/06/2019 

(731) Atlantik Group 10500 

Preoce/Gracanice, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

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

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

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrëra  

30  Kafe qaj, kakao, sheqer,oris, tapiokë, miell palma, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsira, bombone; akullore; 

mjaltë, malsaë; maja; kripë, mustardë; uthull, salca( për shije); erëza; akull  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/786 

(220) 20/06/2019 

(731) SMS Tobacco Trading  

28 Jala Teratai J4/3, Taman Indah Jaya, 

36000 Teluk Intan, Perak, MY 

(591) E zezë 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë, Kosovë. 
 

(540)  SPARTON 

 

 
     

 

(511) 34   Cigare, artikujt e duhanpirësve, paketime, cigare, paketime te cigareve, filtra të 

cigareve, mbajtësit e cigareve, letra për cigare, këshilla për cigare, fletushka për mbajtësit e 

cigareve, tubat e duhanit, cigarlluk, puro, taketuke për duhanpirësit, çakmak për 

duhanpirësit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/787 

(220) 20/06/2019 

(731) SMS Tobacco Trading  

28 Jala Teratai J4/3, Taman Indah Jaya, 

36000 Teluk Intan, Perak, MY 

(591) E zezë 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë, Kosovë. 
 

(540)  REGO 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare, artikujt e duhanpirësve, paketime, cigare, paketime te cigareve, filtra të 

cigareve, mbajtësit e cigareve, letra për cigare, këshilla për cigare, fletushka për mbajtësit e 

cigareve, tubat e duhanit, cigarlluk, puro, taketuke për duhanpirësit, çakmak për 

duhanpirësit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/788 

(220) 20/06/2019 

(731) SMS Tobacco Trading  

28 Jala Teratai J4/3, Taman Indah Jaya, 

36000 Teluk Intan, Perak, MY 

(591) E zezë 

(540)  MAXTRO 
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(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë, Kosovë. 
 

(511) 34   Cigare, artikujt e duhanpirësve, paketime, cigare, paketime te cigareve, filtra të 

cigareve, mbajtësit e cigareve, letra për cigare, këshilla për cigare, fletushka për mbajtësit e 

cigareve, tubat e duhanit, cigarlluk, puro, taketuke për duhanpirësit, çakmak për 

duhanpirësit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/789 

(220) 20/06/2019 

(300) VA 2018 02835  21/12/2018  DK 

(731) H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10   Aparatura dhe instrumente kirurgjikalë dhe mjeksorë; mjete, shiringa dhe gjilpëra 

për injeksione dhe qëllime mjeksore; aparatura dhe instrumenta për qëllime diagnostikimi; 

aparatura dhe instrumenta për përdorim me diagnostikimin, menaxhimin, vëzhgimin, 

vlerësimin, kontrollin dhe ekzaminimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve psikologjike dhe 

neurologjike, demencën, çrregullimin dhe sëmundjen e Alzheimer, marramendjen, krizat, 

apopleksin, depresionin, dëmtimin e njohjes, çrregullimet dhe sëmundjet e njohjes, 

çrregullimet e gjendjes shpirtërore, psikozën, ankthin, apatin, epilepsin, sindromën e 

Lennox-Gastaut (LGS), sklerozën, porfirin, çrregullimin dhe sëmundjen e Huntington, 

pagjumsin, çrregullimin dhe sëmundjen e Parkinson, rrëzimet, çrregullimet dhe sëmundjet e 

lëvizjes, diskinezin, funksionet motorike të varfra apo që mungojnë, dridhjen, skizofrenin, 

çrregullimin dhe sëmundjen bipolare, manin, ADHD, PTSD, axhitimin, agresionin, 

autizmin, melankolin, OCD, sindromën e Tourette, plazin supernukleare progresive (PSP), 

nervozizmin, akatizin, lodhjen, të përzierat, kancerin, migrenën, dhimbjen, alkolizimin dhe 

varësinë; sisteme mjeksorë të integruar për përdorim me softuerë kompjuterikë që 

përmbajnë instrumenta mjeksorë dhe softuerë për informacion dhe menaxhim informacioni 

për përdorimin e një ekzaminimi dhe vlerësimi fizik dhe pisikologjik dhe neurologjik të 

bazuar në Web të pacientëve dhe klientëve; instrumenta mjeksorë për menaxhimin, matjen, 

vëzhgimin, vlerësimin, kontrollin, mbledhjen, ruajtjen, transmetimin dhe ekzaminimin e të 

dhënave dhe informacionit të pacientit dhe klientit të marrë nga sistemi mjeksor; 

instrumente mjekësore për informacion, udhëzim, menaxhim dhe trajtim me ilaçe  
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(210) KS/M/ 2019/790 

(220) 21/06/2019 

(731) POLMOS ZYRARDOW SPOLKA Z 

OGRANICZONA  

ODPOWIEDZIALNOSCIA ul. 

Mickiewicza 1-3, 96-300 ZYRARDOW, PL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  BELVEDERE 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike, përveq birrës; vodka  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/792 

(220) 21/06/2019 

(300) 018008493  11/01/2019  EU 

(731) Volvo Truck Corporation c/o Volvo 

Group Business Services ARHK 5, Avd 

DC34320 405 08 Göteborg, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  I-SAVE 

 

 
     

 

(511) 12  “Kamionë, motor, transmetues, kuti e marshit të shpejtësisë për kamionë”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/793 

(220) 21/06/2019 

(300) 018008403  10/01/2019  EU 

(731) Volvo Truck Corporation c/o Volvo 

Group Business Services ARHK 5, Avd 

DC34320 405 08 Göteborg, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  D13TC 

 

 
     

 

(511) 12  “Motora për kamionë”  
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(210) KS/M/ 2019/794 

(220) 21/06/2019 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  HUNTISO 

 

 
     

 

(511) 5  „Preparate farmaceutike“  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/795 

(220) 21/06/2019 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED  

No.146, Dawson Street, Colombo 02, LK 

(591) Ngjyra e verdhë, ngjyra e zezë, ngjyra 

e bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materiale ndertimi (jo metalike); tuba të ngurtë jo metalikë për ndërtim; asfalt, 

katran dhe bitum; ndërtesa jo metalike të transportueshme; materialet e ndërtimit, jo prej 

metalit; materialet e ndërtimit, jo prej metali; monumente jo metalike; Rezervuaret e ujit me 

presion; tubat e ujit, jo prej metali; ventilatorët e tubave të ujit, jo prej metali ose plastike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/796 

(220) 21/06/2019 

(731) ZHEJIANG LBX PUMP INDUSTRY 

CO., LTD. 36 Chaoyang Road, Shangma 

Industrial Area Shitang Town, Wenling, 

Zhejiang, CN 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 7  Makina bujqësore; pompat ajrosëse për akuariume; makineritë e prodhimit të 

letrës; tundëse; makineritë për punë në miniera; takëme për shpim, lundruese ose jo-

lundruese; valvulat [pjesë të makinave]; turbinat hidraulike; pompat [pjesët e makinerive, 

motorëve ose makinave]; makineritë e ajrit të kompresuar; kontrollet pneumatike për 

makineri, motorët dhe makinat; dinamo; motorë, te ndryshëm nga ato të mjeteve tokësore; 
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makina saldimi, elektrike; aparat larës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/797 

(220) 24/06/2019 

(731) BMJ Industries FZ-LLC 

31053, Al-Jazeera Al-Hamra Ras Al 

Khaimah, AE 

(591) E zeze, e bardhe, e verdhe, e gjelber, 

portokalli 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34   Duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/798 

(220) 24/06/2019 

(731) Burhan Merovci UNIMAX SH.P.K.  

Rr. Dëshmorët e Kombit, Vushtrri, KS 

(740)  Naim Spahiu Rr. Dëshmorët e 

Ponoshecit, Prishtinë 
 

(540)  AUTO MARAKLI 

 

 
     

 

(511) 14  Mallra prej metalesh të çmuara dhe aliazhesh të tyre ose të veshura me to, që nuk 

përfshihen në klasa të tjera; zbukurime duke përfshirë mbajtëse çelësash (stringla ose 

medalione); instrumenta kronometrike  

16  Letra, kartoni dhe mallrat e prodhuara prej këtyre materialeve (të përfshira në këtë 

klasë); peshqir prej letre, peceta prej letre, konteiner dhe qese për paketim prej letrës, letër 

shkrimi; ngjitës për letër shkrimi; materialet e artistëve; furçat e bojës; fotografi; materiali i 

shtypur; foto, postera, broshura, revista, implementet për shkrim dhe artikujt e zyrës siç 

janë stilolapsat dhe stilografët, lapsa dhe lapsa me ngjyra; rastet e konferencave; blloqe për 

shënim, kartolina, kalendarë, regjistrat e telefonit dhe adresave, afishet, transparente (të 

përfshira në këtë klasë); pesha e letrës, materiale paketimi të bëra prej plastike (të përfshira 

në këtë klasë)  

18  Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale (të përfshira në 

këtë klasë);çanta dore, valixhet e vogla, mallra të vogla nga lëkura, në veçanti protofole, 

kuleta xhepi;çanta për çelësa, valixhet dhe çantat e udhëtimit;ombrellat, çadrat e diellit, 

bastunët  

27  Qilimë, fshirëse këmbësh, duke përfshirë shtroje për automobilë  
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(210) KS/M/ 2019/799 

(220) 24/06/2019 

(731) Burhan Merovci UNIMAX SH.P.K. 

Rr. Dëshmorët e Kombit, Vushtrri, KS 

(591) E verdhë, e zezë, e bardhë 

(740)  Naim Spahiu Rr. Dëshmorët e 

Ponoshecit, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Mallra prej metalesh të çmuara dhe aliazhesh të tyre ose të veshura me to, që nuk 

përfshihen në klasa të tjera; zbukurime duke përfshirë mbajtëse çelësash (stringla ose 

medalione); instrumenta kronometrike  

16  Letra, kartoni dhe mallrat e prodhuara prej këtyre materialeve (të përfshira në këtë 

klasë); peshqir prej letre, peceta prej letre, konteiner dhe qese për paketim prej letrës, letër 

shkrimi; ngjitës për letër shkrimi; materialet e artistëve; furçat e bojës; fotografi; materiali i 

shtypur; foto, postera, broshura, revista, implementet për shkrim dhe artikujt e zyrës siç 

janë stilolapsat dhe stilografët, lapsa dhe lapsa me ngjyra; rastet e konferencave; blloqe për 

shënim, kartolina, kalendarë, regjistrat e telefonit dhe adresave, afishet, transparente (të 

përfshira në këtë klasë); pesha e letrës, materiale paketimi të bëra prej plastike (të përfshira 

në këtë klasë)  

18  Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale (të përfshira në 

këtë klasë); çanta dore, valixhet e vogla, mallra të vogla nga lëkura, në veçanti protofole, 

kuleta xhepi; çanta për çelësa, valixhet dhe çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit, 

bastunët  

27  Qilimë, fshirëse këmbësh, duke përfshirë shtroje për automobilë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/800 

(220) 24/06/2019 

(731) FJOLLA BEKA Mati 1 Relax V,H.1 

K.1 Lok.7, Prishtinë 10000, KS 

(591) Ngjyra e zezë, ngjyra e verdhë 

(740)  NAIM MUNISHI Rr.Ali Ajeti 

Podujeve  
 

(540)   
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(511) 44  Shërbime mjekesore, shërbime veterinare, kujdes higjenik dhe bukurie për njerzit 

dhe kafshet, shërbime bujqësore, kopështarie dhe pyjore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/801 

(220) 26/06/2019 

(731) Ljupcho Ilioski Drustvo za trgovija na 

sportska oprema, uslugi i sportski inzenering 

SPORT M DOO eksport-import Skopje 

St. Rajko Žinzifov 18/1-2 Skopje – Centar,  

Republic of Macedonia, MK 

(591) E zezë 

(740)  Albert Islami Dëshmorët e Kombit 

40, nr. 4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35 Shërbime në shitjen me shumicë dhe pakicë të tekstilit, këpucëve, produkteve të 

lëkurës dhe pajisje të sportit 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/802 

(220) 26/06/2019 

(731) GLOBAY SH.P.K HASAN AYHAN  

RR.AHMET KACİKU NR.21, KS 

(591) E brdhë, e zezë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, 
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çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala  

24  Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe tavoline  

25  Veshje, këpucë, kapele  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/803 

(220) 26/06/2019 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED  3-5-1, Nihonbashi Honcho 

Chuo-ku Tokyo 103-8426, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/804 

(220) 26/06/2019 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho 

Chuo-ku Tokyo 103-8426, JP 

(591)  Ngjyrë e kaltër, ngjyrë e gjelbërt, 

ngjyrë e verdhë, ngjyrë e vjollcë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5    Preparate dhe substanca farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/805 

(220) 26/06/2019 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho 

Chuo-ku Tokyo 103-8426, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/806 

(220) 26/06/2019 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho 

Chuo-ku Tokyo 103-8426, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/807 

(220) 27/06/2019 

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

EBBC 2633 Senningerberg Luxemburg, LU 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)  Air-Parade 

 

 
     

 

(511) 30  Embëlsira  
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(210) KS/M/ 2019/809 

(220) 27/06/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) Gjelbert C100 M20 Y60 K20  

 

 
 

(540)   

 

 

 

     

 

(511) 1  Përgatitjet anti-sprouting për perimet, materiale filtruese të substancave bimore 

albumin [kafshëve ose perimeve, lëndëve të para]  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/810 

(220) 27/06/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) Bardhë dhe Kalter  C80, M30, Y0, 

K40 C0, M0, Y0, K0 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera qumështi  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/811 

(220) 27/06/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) Kaltër ( 2 kode per gradient) 

C50 M0 Y0 K0 / C100 M0 Y0 K0 

C100 M20 Y0 K0 / C1000 M50 Y0 K0 

C100 M50 Y0 K0 / C100 M80 Y0 K0  

(540)   
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(511) 3  Preparate për higjenë kozmetike jo mjekësore, preparatet zbardhuese dhe  

substanca të tjera për përdorim të lavandezës; pastrim, lustrim, pastrim  

dhe preparate gërryese  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/812 

(220) 27/06/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C.  

Bajrush Kajtazi Kalabri, Blloku B6 nr 3,  

10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) Kuqe dhe e bardh Kuqe -C20, M95, 

Y100, K0 Bardhe - C0, M0, Y0, K0 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  salcat dhe condiments të tjera  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/813 

(220) 27/06/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) Bardhm Terkiz  dhe Kalter  

Bardh – C0 M0 Y0 K0 

Kalter –  C100 M47 Y30 K40 

Terkiz -  C100 M20 Y20 K0 

Terkiz 2- C55 M10 Y10 K0 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Pije joalkolike; ujërat minerale dhe gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; 

 shurupe dhe preparate të tjera jo-alkoolike për të bërë pije  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  
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(210) KS/M/ 2019/815 

(220) 27/06/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591)  Kuqe – C0 M100 Y100 K0 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Cokollate  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/816 

(220) 27/06/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) Gold dhe ZI ZI- C0 M0 Y0 K100  

Gold – C5 M15 Y100 K10 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell dhe preparatet e bëra nga drithërat  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/818 

(220) 27/06/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591)  Bardh dhe Kuq 

Kuq – c 10 m 100 y 100 k 0 

Bardh - c 0 m 0 y 0 k 0 

 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç tualetit  
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35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/819 

(220) 27/06/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) Bardh  - Hint ,Bardh - C0 M0 Y0 K0 

Hint – C35 M0 Y0 K20 Kalter 1– C55 M0 

Y0 K40 /  C65 M0 Y0 K50 Gradienti - C55 

M0 Y0 K50 / C55 M0 Y0 K40 C65 M0 Y0 

K50 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  preparate për higjienë kozmetike jo mjekësore, preparatet zbardhuese dhe  

substanca të tjera për përdorim të lavandezës; pastrim, lustrim, pastrim  

dhe preparate gërryese  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/820 

(220) 27/06/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) Kuqe – C 24 M 100 Y100 K 25 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  miell dhe preparatet e bëra nga drithërat; bukë  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  
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(210) KS/M/ 2019/824 

(220) 27/06/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591)  Verdhë dhe kafe 

E VERDHA = C0, M15, Y100, K0 

E KAFTA = C26, M76, M95, K19  

 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Miell dhe preparatet e bëra nga drithërat, pjekje-pluhur; kripë  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/825 

(220) 27/06/2019 

(731) Pierre CARDIN (Individual, French 

citizen) 59, rue du Faubourg Saint-Honoré, 

75008 PARIS, FR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9   Syza (optike); syze dielli; zinxhir syzesh; kordë syzesh; lente syzesh; korniza 

syzesh; arka syzesh; syza për sport (mbrojtese)  

14  Metale të çmuar dhe aliazhet e tyre; çanta të bëra nga metale të çmuara; kuti të bëra nga 

metale të çmuara; enë kuzhine të bëra nga metale të çmuara; veshje tavoline të bëra nga 

metale të çmuara; dekorime për këpucë, kapela dhe veshje nga metale të çmuara; varëse 

çelsi, mbajtës çelsi dhe unaza çelsi, të bërë jo nga gurë të çmuar ose gurë gjysmë të çmuar; 

figura dhe statueta nga metale të çmuara; statua nga metaletë çmuara; busta nga metale të 

çmuara; punë arizanati nga metale të çmuara; monedha; xhitone (monedha) bakri   

18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura; lëkurë kafshësh; koferë dhe valixhe;  valixhe dhe çanta 

me rrota;  çanta dore; çanta shpine; çanta shopingu; çanta plazhi; çanta shkolle; çanta për 

sport (me përjashtim të atyre të cilat janë të adaptuara për mallrat që duhet ti përmbajnë); 

çanta udhëtimi; torba (çantë); çanta monedhash jo nga metali i çmuar; kuleta; arka kartelash 

(portofol); çantë dokumentash; çantë dokumentash (mallra lëkure); arka çelsash; çadra 

dielli; ombrella; çadra plazhi; arka të papërshtatshme; strajcë (kangur) për bartje të 

foshnjeve; torbë për bartje të bebeve; çantë beli; torbë për veshje (për udhëtim); kuti 

kapelash nga lëkura  

24   Pëlhurë, me përjashtim të pëlhurave tapiceri; pëlhura për bërjen e veshjeve; pëlhura 

ngjitëse të aplikueshme me nxehtësi; çarçafë shtrati dhe amvisërie; çarçaf tavoline jo nga 

letra; çarçaf banje pos veshjeve; peceta tavoline nga tekstili; peshqir banje; peshqir nga 

materiale tekstili; peshqir plazhi nga meteriale tekstili; lecka për fytyrë nga materiale 

tekstili; veshje biliardoje; veshje tavoline, jo nga letra; zbukurime tavoline, jo nga letra; 
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shtroje vendi (tavoline) nga tekstili; peshqir dore nga tekstili; peceta për qelqurina; varëse 

muri nga tekstili; veshje tavoline jo nga letra; mushama për përdorim si mbulesë tavoline; 

thasë gjumi; peceta, pëlhurë, për heqjen e maikiazhit; rrjeta mushkonjash; pëlhura për 

mirëmbajtje shtëpie; etiketa, nga përhura; mbulesa të lira për mobilje; facoleta nga tekstili; 

perde dushi nga tekstili ose plastika; duke përjashtuar mallrat vijuese: perdet, perdet rrjetore  

25   Veshje, veshje e thurur (veshje); veshje të brenedshme (të bukura);  veshje të 

brendshme; pizhame; robdëshambër (robe); triko; funde; fustane; pantallona; xhaketa; 

kapotë; kapotë shiu; këmisha; kravata; shalle; brez për veshje; velo (për veshje); shalle; 

rripa (veshje); rripa për para (veshje); dorza (veshje); llastik  pantallonash; mbulesa koke; 

kësula, kapela (veshje koke); shirita dore (veshje); kapela dushi; artikuj mbathjesh; çorape; 

geta (çorape); çorape femrash; veshje dhe kostume banje; kapela banje; kostume banje; 

veshje për sport (të ndryshën nga ato për zhytje); pajë për fëmijët e posalindur (veshje); 

kostume maskarade; veshmbathje (me përjashtim të veshmbathjeve ortopedike) për 

meshkuj; veshmbathje (me përjashtim të veshmbathjeve ortopedike) për femra; 

veshmbathje (me përjashtim të veshmbathjeve ortopedike) për fëmij; papuçe për dhomë 

gjumi; papuçe; çizme; esparto këpucë ose sandale; veshmbathje plazhi; veshmbathje për 

sport; çizme për ski; çizme futbolli; këpucë për golf; këpucë për sërf; këpucë për vrapim 

dhe xhoging; papuçe vallzimi; këpucë baleti; këpucë për kalërim; veshmbathje për skermë; 

veshmbathje për çiklistë; çizme dhe çizme të veçanta për gjuetarë dhe peshkatarë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/826 

(220) 27/06/2019 

(731) URSAPHARM Arzneimittel GmbH 

Industriestraße 35 66129 Saarbrücken, DE 

(591) ngjyrë e bardhë, verdhë, ngjyrë kafe 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinare; preparate sanitare për 

qëllime medicinale; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim medicinal ose 

veterinar, ushqim për foshnje; suplemente dietike për njerz dhe kafshë; fllaster, materiale 

për mbështjellje; materiale për ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate 

për asgjësimin e parazitëve; fungicideve, herbicideve; preparate oftalmologjike  

10   Aparatet dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrë 

artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedik; materiale për qepje; pikatore për qëllime 

medicinale; kuti për preparate farmaceutike, veçanërisht pika të syve   

35   Reklamim; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë, gjithashtu nëpërmjet Internetit lidhur me 

preparatet zbardhuese dhe substancat tjera për përdorim në lavanderi, preparate për pastrim, 
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lustrim, fërkim dhe gërryerje, sapunë, parfumeri, vajra esencial, kozmetik, losion për flokë, 

pastë dhëmbësh (dentifrices), farmaceutik, preparate medicinale dhe veterinare, preparate 

sanitare për qëllime medicinale, ushqim dietetik dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor ose veterinary, ushqim për foshnje, suplemente dietike për njerëz dhe kafshë, 

fllaster, materiale për mbështjellje; materiale për ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; 

dezinfektues; preparate për asgjësimin e parazitëve; fungicideve, herbicideve; preparate 

oftalmologjike, shkencor, detarë, vrojtuese, fotografik, kinematografik, optik, peshues, 

matje, sinjalizim, kontrollim (mbikqyrje), aparate dhe instrumente jetë shpëtuese dhe 

mësimore, aparate dhe instrumente për drejtimin, kalimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, aparate për regjistrim, transmetim apo 

riprodhimin e zërit apo fotografisë, transportuesit e të dhënave magnetike, disqe 

regjistruese, disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi, mekanizma për 

aparatet të cilat operojnë me monedha, arkë e të hollave, makina kalkuluese, pajisje për 

përpunimin e të dhënave, kompjuter, programe kompjuterike, aparate për fikjen e zjarrit, 

lentet e kontaktit, mbështjellëse për lentet e kontaktit, kuti për lentet e kontaktit, lentet e 

kontaktit kozmetike, lente mbajtëse, aparat për larjen e lenteve të kontaktit, mbajtëse për 

lentet e kontaktit, gjyzlykë, kuti për gjyzlykë, mbajtëse për gjyzlykë, aparate dhe 

instrumente kirurgjike, medicinale, dentare dhe veterinare, gjymtyrë artificiale, sytë dhe 

dhëmbëtartikuj ortopedik; materiale për qepje; pikatore për qëllime medicinale; kuti për 

preparate farmaceutike, veçanërisht pika të syve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/828 

(220) 28/06/2019 

(731) Festim Ismajli Fshati Kopernicë, 

komuna Kamenicë, KS 

(591) E zezë dhe e bardhë 

(740)  Festim Ismajli Fshati Kopernicë, 

komuna Kamenicë 
 

(540)  FILLO 

 

 
     

 

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

shampo për bebe; preparate larëse për bebe; produkte higjenike  

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

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

materijale për fasha  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve( të përfshira në klasen 16), duke 

përfshirë peshqirët prej letre, pecetat e tavolines, letrën filtruese, mindilat prej letre, letrën e 

tualetit, pelenat prej letre, pakot prej letre ose kartoni; kutitë për paketim, cantat; gjërat e 

shtypura, duke përfshir fletpalosjet, broshurat dhe fashikujt; materiali për libërlidhje; 

fotografitë; afishet  

24  Pëlhura tekstili të endura ose të pa endure; mallra tekstili për përdorim në amvisëri, që 

nuk janë të përfshira ne klasat tjera; perde, mbulesa krevati, qarqaf(tekstil), këllëf jastëkësh, 

batanije, jorgan, peshqir; flamuj, flamuj sinjalizimi, etiketa nga tekstili; batanije 

mbështjellese  

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

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjenike, pelena, pelena një 
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përdorimshme pë bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata pë ushqim me 

gji, ushqim për bebe  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/829 

(220) 28/06/2019 

(731) Festim Ismajli Fshati Kopernicë, 

komuna Kamenicë, KS 

(591) E zezë dhe e bardhë 

 
 

(540)  PILLO 

 

 
     

 

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

shampo për bebe; preparate larëse pë bebe; produkte higjenike  

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

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

materijale për fasha  

16  Letra, kartoni dhe mallra prej këtyre materialeve( të përfshira në klasen 16), duke 

përfshir peshqirët prej letre, pecetat e tavolines, letrën filtruese,mindilat prej letre,letren e 

tualetit, pelena prej letre, pako prej letre ose kartoni; kutit për paketim, cantat; gjërat e 

shtypura, duke përfshir fletpalosjet, broshurat dhe fashikujt; materiali për liberlidhje, 

fotografit; afishet  

24  Pëlhura tekstili të endura ose të pa endura; mallra tekstili për  përdorim në amvisëri, që 

nuk janë të përfshira në klasat tjera; perde, mbulesa krevati, qarqaf (tekstil) këllëf jastëkësh, 

batanije, jorgan, peshqir; flamuj; flamuj sinjalizimi, etiketa nga tekstili; batanije 

mbështjellëse  

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

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

përdorimshme për bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata për ushqim 

me gji, ushqim për bebe  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/830 

(220) 28/06/2019 

(731) Agron Hasani Wichlinghauser Str 

114, 42277 Wuppertal, DE 

(591) E gjelbert: RGB: 138/163/74  

CMYK: 54/20/84/4  E  zeze:  

RGB: 0/ 0/ 0  CMYK: 0/ 0/ 0/ 100  

E bardhe  

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 
 

(540)   
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(511) 3  Kozmetikë;Pastrimi i trupit dhe përgatitjet për kujdesin e bukurisë  

5  Shtesa ushqyese; farmaceutikë dhe mjeteve sheruese natyrore  

35  Shërbimet e shitjes me pakicë në internet, si dhe shërbimet e shitjes me shumicë dhe 

pakicë në lidhje me kozmetikë, preparate të pastrimit të trupit dhe kujdesit të bukurisë, 

shtojcave ushqimore, farmaceutike dhe mjeteve sheruese natyrore dhe importit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/831 

(220) 28/06/2019 

(731) Agron Hasani Wichlinghauser Str 

114, 42277 Wuppertal, DE 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  NATUR PARADIES 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë, pastrim i trupit dhe përgatitjet për kujdesin e bukurisë  

5  Shtesa ushqyese; farmaceutike dhe mjeteve sheruese natyrore  

35  Shërbimet e shitjes me pakucë në internet, si dhe shërbimet e shitjes me shumicë dhe 

pakicë në lidhje me kozmetikë, preparate të pastrimit të trupit dhe kujdesit të bukurisë, 

shtojcave ushqimore, farmaceutike dhe mjeteve sheruese natyrore dhe importit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/832 

(220) 01/07/2019 

(731) Arben Dubova B.I. Gjilan /Dardania 

I/10, KS 

(591) E bardhë, E kaltërt e mbyllt 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për 

shërbime të telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim 

afarist; demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing  

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë; sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash  

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës)   
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(210) KS/M/ 2019/834 

(220) 01/07/2019 

(731) INTERNATIONAL CORE 

DISTRIBUTION LTD 3 Hill Street, 

London, United Kingdom, W1J 5LB, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  JUUL 

 

 
     

 

(511) 9  Paisje kompjuterike dhe softuere për lehtësimin e transaksioneve të pagesave me 

mjete elektronike për rrjetet celulare, rrjetet kompjuterike globale dhe / ose pajisjet e 

levizshme (mobile) të telekomunikimit; Softuere, te aplikuara për telefona te levizshem 

(mobile) ose pajisje të tjera elektronike; Softuer që mundëson transmetimin e të dhënave në 

faqe interneti, telefona celularë dhe pajisje të tjera elektronike; Kasat e ngarkimit, 

përshtatësit dhe zinxhiret e energjisë; Ngarkuesit USB; Softuera, qe aplikohen për telefona 

celularë ose pajisje të tjera elektronike që u mundësojnë konsumatorëve të shohin dhe 

blejnë mallra ose shërbime, si dhe të depozitojnë dhe të kenë qasje në detaje të mallrave 

dhe shërbimeve; softuer,qe aplikohen për telefona celularë ose pajisje të tjera elektronike që 

u mundësojnë konsumatorëve të marrin njoftime shtytëse dhe mesazhe të tjera elektronike  

11  Aparatet për ngrohjen e ushqimeve; njësitë e shërbimit të ushqimit të nxehtë ose të 

ftohur; freskuese; aparate për ventilim; pompa uji; lavaman; aparate për shkrirjen, shkrirjen 

dhe / ose ngrohjen e ushqimit dhe pijeve  

35  Sigurimi i një udhëzuesi për reklamim online të kërkueshëm që paraqet mallrat dhe 

shërbimet e shitësve të tjerë në internet; Rregullimi i blerjes së mallrave për të tjerët; 

Ndërmjetësimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për të tjerët; Provimi i 

informacionit mbi rrjetet dhe faqet e internetit kompjuterike në internet; Organizimi dhe 

menaxhimi i incentivave të biznesit dhe skemave të besnikërisë; Organizimi, funksionimi 

dhe mbikëqyrja e skemës së stimujve; Organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave 

stimuluese të shitjeve; Promovimi i artit të të tjerëve nëpërmjet portofoleve online; 

Promovimi i dizenjove dhe fotografive të të tjerëve nëpërmjet portofoleve online; 

Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Sigurimi i një regjistri të informacionit 

komercial on-line në internet; Sigurimi i informacionit të produktit për konsumatorët dhe 

klientet; ofrimin e informatave dhe këshillave për konsumatorët dhe klientet në lidhje me 

përzgjedhjen e produkteve dhe artikujve që do të blihen; shërbimet e besnikërisë së klientit 

për qëllime komerciale; Shërbimet e reklamimit; konsulencë biznesi; marketingu; paraqitja 

te konsumatorët informacione për markat, prodhuesit dhe shitësit; Programe të 

shkarkueshme për pajisjet e levizshme (mobile) që përdoren për qëllime pazaresh; 

Përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; Shërbimet e tregtisë 

elektronike, domethënë, sigurimin e informacionit rreth produkteve nëpërmjet rrjeteve të 

telekomunikacionit për qëllime reklamimi dhe shitjesh; Shitje me shumice dhe me pakice 

ne dyqan dhe nepermjet internetit te produkteve: pajisje elektronike, ushqime, pije 

alkoolike dhe joalkolike, ngarkues; kasa, preparate tualeti, jo mjeksore, sapun, preparate për 

kujdesin e lëkurës, preparatet e kujdesit të flokëve, parfume, vajra esenciale, kujdesin e 

trupit dhe preparatet e kujdesit për bukurinë, kozmetikë, depilatorët, shamponët, kremrat e 

lëkurës, kremrat per nxirje, preparatet pastruese, lëngje per larje dhe detergjente, duhan i 

perpunuar ose i paperpunuar, llulla duhani, makineri per dredhjen e duhanit, cigare, cigare 

elektronike, fishekë qe përdoren për cigare elektronike, avullues elektronik për pirjen e 
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duhanit, nikotina të bazuara në lëngje, veshje, këpucë, kapele, shalle dhe shami, rripa per 

veshje, dorashka, shami hundesh, bizhuteri, imitime bizhuterishe, instrumente horologjike 

dhe kronometrike, ore, aparat mates, monedha, copa metali të çmuar, tavlla prej metali te 

cmuar, trofe të metaleve të çmuara, copa të metaleve të çmuara, simbole prej metale të 

çmuara, zinxhirë prej metale të çmuara, unaza dhe medaljone prej metaleve te cmuara, 

lidhse manshetash prej metali te cmuar, gure te cmuar dhe statuja apo figura te bëra ose të 

veshura me metale ose gurë të çmuar ose gjysëm të çmuar, ose imitime të tyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/835 

(220) 01/07/2019 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION)  

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  AYGO X 

 

 
     

 

(511) 12  "Auto mobil dhe pjesë strukturore për to"  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/836 

(220) 01/07/2019 

(731) Exxon Mobile Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  MOBIL EV 

 

 
     

 

(511) 12  "Lubrifikues për automjetet elektrike"  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/837 

(220) 01/07/2019 

(731)  “ARHING” Rr. Bill Clinton, 292, 

Prishtinë, KS 

(591)    E verde # ffcb00 

R:255 G:203 B:0 C:1 M:20 Y:100 K:0 

Hiri: # 333333 R:51 G:51 B:51 

C:69 M:63 Y:62 K:58 

  

(540)   
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(511) 11  Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, prodhimin e avullit, gatim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare,  

aparatet dhe instalimet e kontrollit mjedisor, në veçanti, për qëllime të ndriçimit, gatimit, 

ftohjes dhe sanitizimit, aparatet dhe instalimet e kondicionimit të ajrit;veza, përveç për 

përdorim laboratorik, për shembull, furrat e dhëmbëve, furrat me mikrovalë, furrat e 

bakrit;thika që janë aparate për ngrohje;kolektorët solar;grykë për kanalet, ventilatorët e 

oxhakut, vatrat, zjarrit shtëpiak;sterilizues, djegie;aparatet ndriçuese dhe instalimet, për 

shembull, tuba ndriçues për ndriçim, searchlights, dritat e sigurisë, numrat e shtëpive të 

ndritshme, reflektorët e automjeteve, dritat për automjetet;llampat, për shembull, llambat 

elektrike, llampat me gaz, llambat laboratorike, llambat e naftës, llambat e rrugëve, llampat 

e sigurisë;aparateve për përcjellje që janë krevate dielli;instalimet e lagjeve, pajisjet e 

banjës, instalimet hidraulike të banjës;llotat, urinalet;burime, burime çokollate;pads, jastekë 

dhe batanije të ndezura me elektricitet, jo për qëllime mjekësore;shishe të ujit të 

pastër;veshje elektrike të ndezur;pajisje elektrike për të bërë kos, makina për prodhimin e 

bukës, makina për kafe, makina për prodhimin e akullit;makina dhe aparatura.  

19  Materiale jo metalike, për ndërtim dhe ndërtim;tuba të ngurtë, jo prej metali, për 

ndërtim;asfalt, katran, katran dhe bitum;ndërtesa të transportueshme, jo prej 

metali;monumente jo metalike. materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim, 

pyje të përpunuara për përdorim në ndërtim, për shembull, trarëve, dërrasa, panele;dërrasa 

të drurit;xhami për ndërtim, për shembull, pllaka xhami, xhami izolues për ndërtim, xhami 

për siguri;granula prej qelqi për shënjimin e rrugëve;granit, mermer, zhavor;terra-cotta për 

përdorim si material ndërtimi;mbingarkesë, jo prej metali, duke përfshirë qelizat 

fotovoltaike;gurëthyes dhe varre, jo prej metali;statimet, bustet dhe veprat e artit prej guri, 

betoni ose mermeri;kuti letrash të muratuara;geotextiles;mbulesa që janë materiale për 

ndërtim;skela jo prej metali;ndërtesa apo struktura të transportueshme, jo prej metali, për 

shembull, akvariumi, aviaries, shtylla flamujsh, oborre, pishina.  

20  Mobilje, pasqyra, korniza fotografike;kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose 

transport;kockave të palajmëruar ose gjysmë të punuar, bri, balenë ose nënë e 

perla;predha;Meerschaum;verdhë verdhë. mobilje dhe pjesë të tyre, si dhe mallra të 

caktuara prej druri, tape, kallami, thurje, bri, kocka, fildish, balenë, shell, qelibar, nënë-

perla, meerschaum dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, apo plastike. 

mobilje metalike, mobilje për kampe, raft armë, stenda për gazeta; 

dritare dhe hije të pa dritareve; çelizat, për shembull, dyshekët, bazat e shtratit, jastëkët; 

shikimi i syzeve, orendi dhe tualeti; pllaka regjistrimi, jo prej metali; 

sende të vogla të pajisjeve jo metalike, për shembull, bulonave, vida, dowels, casters 
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mobilje, collars për fiksim tuba; kuti letre, jo prej metali apo murateri.  

21  Pajisjet shtëpiake dhe enë kuzhine dhe kontejnerët;enë gatimi dhe sendesh, përveç 

forksit, thikat dhe lugët;krehërat dhe spongat;brushat, me përjashtim të brushave;materialet 

e furçave;artikuj për qëllime pastrimi;xhami i papunuar ose gjysëm i punuar, përveç xhamit 

të ndërtimit;qelqe, porcelani dhe enë prej argjile. 

vegla veglash dhe aparate për përdorim shtëpiak dhe kuzhinë, si dhe vegla kozmetike dhe 

tualeti, qelqe dhe mallra të caktuara të bëra prej porcelani, qeramike, enë prej argjile, 

terakota ose xhami. për shembull, fluturojnë fluturues, rroba-kunjat, lugët për përzierjen, 

lugët e korrikut, si dhe veglat shërbyese, për shembull, kunjat e sheqerit, mbajtëset e akullit, 

servantët e piesave dhe servilët;për shembull, enë kuzhine dhe kontejnerë gatimi, për 

shembull, vazo, shishe, bankela derrkucësh, pails, shakers koktej, tenxhere gatim dhe pans, 

dhe kettles jo-elektrike dhe cookers presion;aparate të vogla kuzhine me dorë për 

gërmimin, bluarjen, shtypjen ose shtypjen, për shembull, shtynat e hudhrave, arratisjet, 

pesticidet dhe llaçët;stendat e verës dhe qëndrimet e dekanit;enë kozmetike dhe tualeti, për 

shembull, krehërat elektrike dhe jo elektrike dhe furrat e dhëmbëve, pëlhkin e dhëmbëve, 

ndarësit e gishtërinjëve të shkumëzuar për përdorim në pedikyr, puffs pluhur, rastet e 

pajisur me kotësi;artikujt e stërvitjes, për shembull, dorashka për kopshtarinë, kuti për 

dritare, kanaçe për ujitje dhe hundë për ujitje të çorape;indiferent aquaria, terrariumet dhe 

vivariums.  

37  Ndërtimi i ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit, shërbimet e kryera nga 

kontraktorët ose nënkontraktorët në ndërtimin ose bërjen e ndërtesave të përhershme, si dhe 

shërbimet e kryera nga personat ose organizatat e angazhuara në restaurimin e objekteve në 

gjendjen e tyre origjinale ose në ruajtjen e tyre pa ndryshuar pronat e tyre fizike ose kimike. 

shërbime që kanë të bëjnë me ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të 

transmetimit dhe shërbimeve të ndërmarrjeve të specializuara në fushën e ndërtimit, siç 

janë ato të piktorëve, hidraulikeve, instaluesve të ngrohjes ose mbuluesve; 

shërbime ndihmëse për shërbimet e ndërtimit si inspektimet e planeve të ndërtimit;- 

shërbimet e ndërtimit të anijeve; shërbime që përbëhen nga marrja e mjeteve ose 

materialeve ndërtimore; shërbimet e rimbushjes, dmth., shërbimet që marrin përsipër të 

vënë ndonjë objekt në gjendje të mirë pas veshin, dëmtimin, përkeqësimin ose shkatërrimin 

e pjesshëm (restaurimi i një ndërtese ekzistuese ose një objekti tjetër që është bërë i 

papërsosur dhe duhet të restaurohet në gjendjen e tij origjinale); 

shërbime të ndryshme riparimi si ato në fushën e energjisë elektrike, mobiljeve, 

instrumenteve, mjeteve, etj; shërbime të mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen 

e tij origjinale pa ndryshuar cilëndo nga vetitë e tij  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me 

to;analiza industriale dhe shërbime kërkimore industriale;projektimin dhe zhvillimin e 

pajisjeve dhe programeve kompjuterike. 

përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga personat, individualisht ose kolektivisht, në 

lidhje me aspektet teorike dhe praktike të fushave komplekse të aktiviteteve;këto shërbime 

ofrohen nga anëtarët e profesioneve si kimistë, fizikantë, inxhinierë, programues 

kompjuteri etj. - shërbimet e inxhinierëve dhe shkencëtarëve të cilët ndërmarrin vlerësime, 

vlerësime, hulumtime dhe raporte në fushat shkencore dhe teknologjike (përfshirë 

konsulencën teknologjike);-Kompjuteri dhe shërbimet teknologjike për sigurimin e të 

dhënave kompjuterike dhe informacionit personal dhe financiar dhe për zbulimin e aksesit 

të paautorizuar në të dhëna dhe informacione;- shërbime hulumtuese shkencore për qëllime 
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mjekësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/838 

(220) 02/07/2019 

(731) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi DE-TA Dejan DOOEL eksport-

import Skopje Sava Mihajlov br.10 broj 6 

Skopje Gazi Baba, MK 

(591) Ngjyrë të zezë, e bardhë dhe rozë 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25   çorape, çorape sportive, çorape të shkurtra, geta, të brendshme për grate, korse, 

buste, të brendshme absorbuese të djersës, kostume noti, brekë për not, pizhame  

35   Reklamat; shërbimet për shitje (të mëdha dhe të vogla) të: çorapeve, çorapeve sportive, 

çorapeve të shkurtra, getave, të brendshmeve, të brendshmeve për grate, korseve, busteve, 

të brendshmeve absorbuese të djersës, kostumeve të notit, brekëve për not, pizhameve, 

çmimeve  

39  Shërbime transporti; paketimimi dhe magazinimi i çorapeve, çorapeve sportive, 

çorapeve të shkurtra, getave, të brendshmeve, të brendshmeve për grate, korseve, trupave, 

të brendshmeve absorbuese të djersës, kostumeve të notit, brekëve për not, pizhameve; 

transportin e çorapeve, çorapeve sportive, çorapeve të shkurtra, trikove, mbathjeve, 

mbathjeve për femra, korseve, busteve, mbathjeve për thithjen e djersës, veshmbathjeve, 

brekëve për not, pizhamamave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/840 

(220) 03/07/2019 

(300) 302019000026884  16/04/2019  IT 

(731) IVECO S.P.A. VIA PUGLIA 35 

10156 TORINO -, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. Nena Tereze 29/1/2 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12   Automjete tokësore; automjete komerciale; autobusa; minibusa; autobusa të 

udhëtarëve; kamiona; motora  për automjete tokësore, automjete komerciale, autobusa, 

minibusa, autobusa të udhëtarëve, kamiona; kabina për automjete tokësore; pjesë dhe 

pajisje për mallërat e përmendura  
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(210) KS/M/ 2019/842 

(220) 03/07/2019 

(300) 302019000026876  16/04/2019  IT 

(731) IVECO S.P.A. VIA PUGLIA 35 

10156 TORINO, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. Nena Tereze 29/1/2 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12   Automjete tokësore; automjete komerciale; autobusa; minibusa; autobusa të 

udhëtarëve; kamiona; motora  për automjete tokësore, automjete komerciale, autobusa, 

minibusa, autobusa të udhëtarëve, kamiona; kabina për automjete tokësore; pjesë dhe 

pajisje për mallërat e përmendura  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/843 

(220) 03/07/2019 

(731) BGP Products Operations GmbH 

Turmstrasse 24 6312 Steinhausen, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  IVEL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe mjekësore, substanca dhe produkte për trajtimin e 

kancerit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/844 

(220) 03/07/2019 

(731) BGP Products Operations GmbH 

Turmstrasse 24 6312 Steinhausen  

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ADELARO 

 

 
     

 

(511) 5    Preparate farmaceutike dhe mjekësore; Preparate farmaceutike dhe mjekësore , 

substanca  dhe produkte për  parandalimin dhe/ose trajtimin e çrregullimeve neurologjike 

dhe / ose sëmundjeve  
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(210) KS/M/ 2019/845 

(220) 04/07/2019 

(731) ‘Kujtesa Net’ SH.P.K Rruga ‘Ukshin 

Hoti’ nr. 31,33,35 10 000 Prishtine, KS 

(591) E zeze, E kuqe, C:75% C:17%      

       M:68%      M:99%       

       Y:67%       Y:99%      

       K:90%       K:7%         

(740)  Mentor Buça Rruga ‘Ukshin Hoti’ nr. 

31,33,35 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38   Kohë në rrjetin kompjuterik global, Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, Hyrje në database, Transmetim kabllor televiziv, Komunikime me anë të 

telefonit, Komunikim me telefon cellular, Komunikime nëpërmjet terminaleve 

kompjuterike, Komunikime me anë të fibrave (fibra) të rrjeteve optike, Transmetim i 

mesazheve dhe imazheve (Me ndihmën e kompjuterit ), Informacion rreth 

telekomunikacionit, dërgimi i mesazhit, Dhënie me qira e modemëve, Shërbime njoftimi 

[radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik], Transmetim në radio, 

Transmetim me satelit, Transmetim me satelit, Dhënie me qira e pajisjeve të 

telekomunikacionit, Dhënia e kanaleve telekomunikuese për shërbimet e blerjes me anë të 

televizorit , Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik, 

Shërbime të kursit ose bashkimit të telekomunikacioneve 380039 Shërbime teleconference, 

Shërbime telefonike, Dhënie me qira e telefonëve, transmetimit televiziv, Postë 

Elektronike, transmetimi i skedarëve dixhitalë, Sigurimi i aksesit të përdoruesit në një rrjet 

global kompjuterik [sigurues shërbimi], transmetim video-on-demand, shërbimet e 

videokonferencës, Shërbime të përgjigjjes telefoni, Transmetim Wireless  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/846 

(220) 04/07/2019 

(731) ‘Kujtesa Net’ SH.P.K Rruga ‘Ukshin 

Hoti’ nr. 31,33,35 10 000 Prishtine / 

Republika e Kosoves, KS 

(591) E zeze       E gjelbert   E bardhe    

       C:75%       C:87%       C:0% 

       M:68%      M:18%      M:0% 

       Y:67%       Y:100%     Y:0% 

       K:90%       K:4%         K:0% 

(740)  Mentor Buça Kujtesa Net’ SH.P.K 

Rruga ‘Ukshin Hoti’ nr. 31,33,35 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38   Kohë në rrjetin kompjuterik global, Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, Hyrje në database, Transmetim kabllor televiziv, Komunikime me anë të 

telefonit, Komunikim me telefon cellular, Komunikime nëpërmjet terminaleve 

kompjuterike, Komunikime me anë të fibrave (fibra) të rrjeteve optike, Transmetim i 
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mesazheve dhe imazheve (Me ndihmën e kompjuterit ), Informacion rreth 

telekomunikacionit, dërgimi i mesazhit, Dhënie me qira e modemëve, Shërbime njoftimi 

[radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik], Transmetim në radio, 

Transmetim me satelit, Transmetim me satelit, Dhënie me qira e pajisjeve të 

telekomunikacionit, Dhënia e kanaleve telekomunikuese për shërbimet e blerjes me anë të 

televizorit , Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik, 

Shërbime të kursit ose bashkimit të telekomunikacioneve 380039 Shërbime teleconference, 

Shërbime telefonike, Dhënie me qira e telefonëve, transmetimit televiziv, Postë 

Elektronike, transmetimi i skedarëve dixhitalë, Sigurimi i aksesit të përdoruesit në një rrjet 

global kompjuterik [sigurues shërbimi], transmetim video-on-demand, shërbimet e 

videokonferencës, Shërbime të përgjigjjes telefoni, Transmetim Wireless  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/847 

(220) 04/07/2019 

(731) ‘Kujtesa Net’ SH.P.K Rruga ‘Ukshin 

Hoti’ nr. 31,33,35 10 000 Prishtine / 

Republika e Kosoves, KS 

(591) E zeze       E gjelbert   E bardhe    

       C:75%       C:87%       C:0% 

       M:68%      M:18%      M:0% 

       Y:67%       Y:100%     Y:0% 

       K:90%       K:4%         K:0% 

(740)  Mentor Buça Rruga ‘Ukshin Hoti’ nr. 

31,33,35 10 000 Prishtine / Republika e 

Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Kohë në rrjetin kompjuterik global, Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, Hyrje në database, Transmetim kabllor televiziv, Komunikime me anë të 

telefonit, Komunikim me telefon cellular, Komunikime nëpërmjet terminaleve 

kompjuterike, Komunikime me anë të fibrave (fibra) të rrjeteve optike, Transmetim i 

mesazheve dhe imazheve (Me ndihmën e kompjuterit ), Informacion rreth 

telekomunikacionit, dërgimi i mesazhit, Dhënie me qira e modemëve, Shërbime njoftimi 

[radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik], Transmetim në radio, 

Transmetim me satelit, Transmetim me satelit, Dhënie me qira e pajisjeve të 

telekomunikacionit, Dhënia e kanaleve telekomunikuese për shërbimet e blerjes me anë të 

televizorit , Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik, 

Shërbime të kursit ose bashkimit të telekomunikacioneve 380039 Shërbime teleconference, 

Shërbime telefonike, Dhënie me qira e telefonëve, transmetimit televiziv, Postë 

Elektronike, transmetimi i skedarëve dixhitalë, Sigurimi i aksesit të përdoruesit në një rrjet 

global kompjuterik [sigurues shërbimi], transmetim video-on-demand, shërbimet e 

videokonferencës, Shërbime të përgjigjjes telefoni, Transmetim Wireless  
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(210) KS/M/ 2019/848 

(220) 04/07/2019 

(731) ‘Kujtesa Net’ SH.P.K Rruga ‘Ukshin 

Hoti’ nr. 31,33,35 10 000 Prishtine / 

Republika e Kosoves, KS 

(591) E zeze       E gjelbert   E bardhe    

       C:75%       C:87%       C:0% 

       M:68%      M:18%      M:0% 

       Y:67%       Y:100%     Y:0% 

       K:90%       K:4%         K:0% 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38   Kohë në rrjetin kompjuterik global, Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, Hyrje në database, Transmetim kabllor televiziv, Komunikime me anë të 

telefonit, Komunikim me telefon cellular, Komunikime nëpërmjet terminaleve 

kompjuterike, Komunikime me anë të fibrave (fibra) të rrjeteve optike, Transmetim i 

mesazheve dhe imazheve (Me ndihmën e kompjuterit ), Informacion rreth 

telekomunikacionit, dërgimi i mesazhit, Dhënie me qira e modemëve, Shërbime njoftimi 

[radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik], Transmetim në radio, 

Transmetim me satelit, Transmetim me satelit, Dhënie me qira e pajisjeve të 

telekomunikacionit, Dhënia e kanaleve telekomunikuese për shërbimet e blerjes me anë të 

televizorit , Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik, 

Shërbime të kursit ose bashkimit të telekomunikacioneve 380039 Shërbime teleconference, 

Shërbime telefonike, Dhënie me qira e telefonëve, transmetimit televiziv, Postë 

Elektronike, transmetimi i skedarëve dixhitalë, Sigurimi i aksesit të përdoruesit në një rrjet 

global kompjuterik [sigurues shërbimi], transmetim video-on-demand, shërbimet e 

videokonferencës, Shërbime të përgjigjjes telefoni, Transmetim Wireless  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/849 

(220) 04/07/2019 

(731) ‘Kujtesa Net’ SH.P.K Rruga ‘Ukshin 

Hoti’ nr. 31,33,35 10 000 Prishtine / 

Republika e Kosoves, KS 

(591) E zeze       E gjelbert 

       C:75%       C:87% 

       M:68%      M:18% 

       Y:67%       Y:100% 

       K:90%       K:4%  

(740)  Mentor Buça Kujtesa Net’ SH.P.K 

Rruga ‘Ukshin Hoti’ nr. 31,33,35 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38   Kohë në rrjetin kompjuterik global, Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, Hyrje në database, Transmetim kabllor televiziv, Komunikime me anë të 
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telefonit, Komunikim me telefon cellular, Komunikime nëpërmjet terminaleve 

kompjuterike, Komunikime me anë të fibrave (fibra) të rrjeteve optike, Transmetim i 

mesazheve dhe imazheve (Me ndihmën e kompjuterit ), Informacion rreth 

telekomunikacionit, dërgimi i mesazhit, Dhënie me qira e modemëve, Shërbime njoftimi 

[radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik], Transmetim në radio, 

Transmetim me satelit, Transmetim me satelit, Dhënie me qira e pajisjeve të 

telekomunikacionit, Dhënia e kanaleve telekomunikuese për shërbimet e blerjes me anë të 

televizorit , Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik, 

Shërbime të kursit ose bashkimit të telekomunikacioneve 380039 Shërbime teleconference, 

Shërbime telefonike, Dhënie me qira e telefonëve, transmetimit televiziv, Postë 

Elektronike, transmetimi i skedarëve dixhitalë, Sigurimi i aksesit të përdoruesit në një rrjet 

global kompjuterik [sigurues shërbimi], transmetim video-on-demand, shërbimet e 

videokonferencës, Shërbime të përgjigjjes telefoni, Transmetim Wireless  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/850 

(220) 04/07/2019 

(731) ‘Kujtesa Net’ SH.P.K Rruga ‘Ukshin 

Hoti’ nr. 31,33,35 10 000 Prishtine / 

Republika e Kosoves, KS 

(591)  E zeze       E gjelbert   E bardhe    

       C:75%       C:87%       C:0% 

       M:68%      M:18%      M:0% 

       Y:67%       Y:100%     Y:0% 

       K:90%       K:4%         K:0% 

(740)  Mentor Buça Rruga ‘Ukshin Hoti’ nr. 

31,33,35 10 000 Prishtine / Republika e 

Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Kohë në rrjetin kompjuterik global, Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, Hyrje në database, Transmetim kabllor televiziv, Komunikime me anë të 

telefonit, Komunikim me telefon cellular, Komunikime nëpërmjet terminaleve 

kompjuterike, Komunikime me anë të fibrave (fibra) të rrjeteve optike, Transmetim i 

mesazheve dhe imazheve (Me ndihmën e kompjuterit ), Informacion rreth 

telekomunikacionit, dërgimi i mesazhit, Dhënie me qira e modemëve, Shërbime njoftimi 

[radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik], Transmetim në radio, 

Transmetim me satelit, Transmetim me satelit, Dhënie me qira e pajisjeve të 

telekomunikacionit, Dhënia e kanaleve telekomunikuese për shërbimet e blerjes me anë të 

televizorit , Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik, 

Shërbime të kursit ose bashkimit të telekomunikacioneve 380039 Shërbime teleconference, 

Shërbime telefonike, Dhënie me qira e telefonëve, transmetimit televiziv, Postë 

Elektronike, transmetimi i skedarëve dixhitalë, Sigurimi i aksesit të përdoruesit në një rrjet 

global kompjuterik [sigurues shërbimi], transmetim video-on-demand, shërbimet e 

videokonferencës, Shërbime të përgjigjjes telefoni, Transmetim Wireless  
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(210) KS/M/ 2019/851 

(220) 04/07/2019 

(731) ‘Kujtesa Net’ SH.P.K Rruga ‘Ukshin 

Hoti’ nr. 31,33,35 10 000 Prishtine / 

Republika e Kosoves, KS 

(591) E zeze       E bardhe        

       C:75%       C:0%        

       M:68%      M:0%       

       Y:67%       Y:0%      

       K:90%       K:0%         

(740)  Mentor Buça Rruga ‘Ukshin Hoti’ nr. 

31,33,35 10 000 Prishtine / Republika e 

Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38   Kohë në rrjetin kompjuterik global, Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, Hyrje në database, Transmetim kabllor televiziv, Komunikime me anë të 

telefonit, Komunikim me telefon cellular, Komunikime nëpërmjet terminaleve 

kompjuterike, Komunikime me anë të fibrave (fibra) të rrjeteve optike, Transmetim i 

mesazheve dhe imazheve (Me ndihmën e kompjuterit ), Informacion rreth 

telekomunikacionit, dërgimi i mesazhit, Dhënie me qira e modemëve, Shërbime njoftimi 

[radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik], Transmetim në radio, 

Transmetim me satelit, Transmetim me satelit, Dhënie me qira e pajisjeve të 

telekomunikacionit, Dhënia e kanaleve telekomunikuese për shërbimet e blerjes me anë të 

televizorit , Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik, 

Shërbime të kursit ose bashkimit të telekomunikacioneve 380039 Shërbime teleconference, 

Shërbime telefonike, Dhënie me qira e telefonëve, transmetimit televiziv, Postë 

Elektronike, transmetimi i skedarëve dixhitalë, Sigurimi i aksesit të përdoruesit në një rrjet 

global kompjuterik [sigurues shërbimi], transmetim video-on-demand, shërbimet e 

videokonferencës, Shërbime të përgjigjjes telefoni, Transmetim Wireless  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/852 

(220) 04/07/2019 

(731) ‘Kujtesa Net’ SH.P.K Rruga ‘Ukshin 

Hoti’ nr. 31,33,35 10 000 Prishtine / 

Republika e Kosoves, KS 

(591) E zeze       E bardhe        

       C:75%       C:0%        

       M:68%      M:0%       

       Y:67%       Y:0%      

       K:90%       K:0%         

(740)  Mentor Buça Rruga ‘Ukshin Hoti’ nr. 

31,33,35 

(540)   
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(511) 38   Kohë në rrjetin kompjuterik global, Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, Hyrje në database, Transmetim kabllor televiziv, Komunikime me anë të 

telefonit, Komunikim me telefon cellular, Komunikime nëpërmjet terminaleve 

kompjuterike, Komunikime me anë të fibrave (fibra) të rrjeteve optike, Transmetim i 

mesazheve dhe imazheve (Me ndihmën e kompjuterit ), Informacion rreth 

telekomunikacionit, dërgimi i mesazhit, Dhënie me qira e modemëve, Shërbime njoftimi 

[radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik], Transmetim në radio, 

Transmetim me satelit, Transmetim me satelit, Dhënie me qira e pajisjeve të 

telekomunikacionit, Dhënia e kanaleve telekomunikuese për shërbimet e blerjes me anë të 

televizorit , Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik, 

Shërbime të kursit ose bashkimit të telekomunikacioneve 380039 Shërbime teleconference, 

Shërbime telefonike, Dhënie me qira e telefonëve, transmetimit televiziv, Postë 

Elektronike, transmetimi i skedarëve dixhitalë, Sigurimi i aksesit të përdoruesit në një rrjet 

global kompjuterik [sigurues shërbimi], transmetim video-on-demand, shërbimet e 

videokonferencës, Shërbime të përgjigjjes telefoni, Transmetim Wireless  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/853 

(220) 04/07/2019 

(731) ‘Kujtesa Net’ SH.P.K Rruga ‘Ukshin 

Hoti’ nr. 31,33,35 10 000 Prishtine / 

Republika e Kosoves, KS 

(591) E zeze       E gjelbert 

       C:75%       C:87% 

       M:68%      M:18% 

       Y:67%       Y:100% 

       K:90%       K:4%  

(740)  Mentor Buça Rruga ‘Ukshin Hoti’ nr. 

31,33,35 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38   Kohë në rrjetin kompjuterik global, Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, Hyrje në database, Transmetim kabllor televiziv, Komunikime me anë të 

telefonit, Komunikim me telefon cellular, Komunikime nëpërmjet terminaleve 

kompjuterike, Komunikime me anë të fibrave (fibra) të rrjeteve optike, Transmetim i 

mesazheve dhe imazheve (Me ndihmën e kompjuterit ), Informacion rreth 

telekomunikacionit, dërgimi i mesazhit, Dhënie me qira e modemëve, Shërbime njoftimi 

[radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik], Transmetim në radio, 

Transmetim me satelit, Transmetim me satelit, Dhënie me qira e pajisjeve të 

telekomunikacionit, Dhënia e kanaleve telekomunikuese për shërbimet e blerjes me anë të 

televizorit , Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik, 

Shërbime të kursit ose bashkimit të telekomunikacioneve 380039 Shërbime teleconference, 

Shërbime telefonike, Dhënie me qira e telefonëve, transmetimit televiziv, Postë 

Elektronike, transmetimi i skedarëve dixhitalë, Sigurimi i aksesit të përdoruesit në një rrjet 
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global kompjuterik [sigurues shërbimi], transmetim video-on-demand, shërbimet e 

videokonferencës, Shërbime të përgjigjjes telefoni, Transmetim Wireless  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/854 

(220) 04/07/2019 

(731) ‘Kujtesa Net’ SH.P.K Rruga ‘Ukshin 

Hoti’ nr. 31,33,35 10 000 Prishtine / 

Republika e Kosoves, KS 

(591) E zeze       E gjelbert 

       C:75%       C:87% 

       M:68%      M:18% 

       Y:67%       Y:100% 

       K:90%       K:4%  

(740)  Mentor Buça Rruga ‘Ukshin Hoti’ nr. 

31,33,35 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38   Kohë në rrjetin kompjuterik global, Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, Hyrje në database, Transmetim kabllor televiziv, Komunikime me anë të 

telefonit, Komunikim me telefon cellular, Komunikime nëpërmjet terminaleve 

kompjuterike, Komunikime me anë të fibrave (fibra) të rrjeteve optike, Transmetim i 

mesazheve dhe imazheve (Me ndihmën e kompjuterit ), Informacion rreth 

telekomunikacionit, dërgimi i mesazhit, Dhënie me qira e modemëve, Shërbime njoftimi 

[radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik], Transmetim në radio, 

Transmetim me satelit, Transmetim me satelit, Dhënie me qira e pajisjeve të 

telekomunikacionit, Dhënia e kanaleve telekomunikuese për shërbimet e blerjes me anë të 

televizorit , Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik, 

Shërbime të kursit ose bashkimit të telekomunikacioneve 380039 Shërbime teleconference, 

Shërbime telefonike, Dhënie me qira e telefonëve, transmetimit televiziv, Postë 

Elektronike, transmetimi i skedarëve dixhitalë, Sigurimi i aksesit të përdoruesit në një rrjet 

global kompjuterik [sigurues shërbimi], transmetim video-on-demand, shërbimet e 

videokonferencës, Shërbime të përgjigjjes telefoni, Transmetim Wireless  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/855 

(220) 04/07/2019 

(731) ‘Kujtesa Net’ SH.P.K  Rruga ‘Ukshin 

Hoti’ nr. 31,33,35 10 000 Prishtine / 

Republika e Kosoves, KS 

(591) E zeze       E gjelbert 

       C:75%       C:87% 

       M:68%      M:18% 

       Y:67%       Y:100% 

       K:90%       K:4%  

 

(540)   
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(740)  Mentor Buça Rruga ‘Ukshin Hoti’ nr. 

31,33,35 
 

(511) 38   Kohë në rrjetin kompjuterik global, Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, Hyrje në database, Transmetim kabllor televiziv, Komunikime me anë të 

telefonit, Komunikim me telefon cellular, Komunikime nëpërmjet terminaleve 

kompjuterike, Komunikime me anë të fibrave (fibra) të rrjeteve optike, Transmetim i 

mesazheve dhe imazheve (Me ndihmën e kompjuterit ), Informacion rreth 

telekomunikacionit, dërgimi i mesazhit, Dhënie me qira e modemëve, Shërbime njoftimi 

[radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik], Transmetim në radio, 

Transmetim me satelit, Transmetim me satelit, Dhënie me qira e pajisjeve të 

telekomunikacionit, Dhënia e kanaleve telekomunikuese për shërbimet e blerjes me anë të 

televizorit , Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik, 

Shërbime të kursit ose bashkimit të telekomunikacioneve 380039 Shërbime teleconference, 

Shërbime telefonike, Dhënie me qira e telefonëve, transmetimit televiziv, Postë 

Elektronike, transmetimi i skedarëve dixhitalë, Sigurimi i aksesit të përdoruesit në një rrjet 

global kompjuterik [sigurues shërbimi], transmetim video-on-demand, shërbimet e 

videokonferencës, Shërbime të përgjigjjes telefoni, Transmetim Wireless  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/856 

(220) 04/07/2019 

(731) ‘Kujtesa Net’ SH.P.K Rruga ‘Ukshin 

Hoti’ nr. 31,33,35 10 000 Prishtine / 

Republika e Kosoves, KS 

(591)    E zeze       E gjelbert 

       C:75%       C:87% 

       M:68%      M:18% 

       Y:67%       Y:100% 

       K:90%       K:4%  

(740)  ‘Kujtesa Net’ SH.P.K  Rruga ‘Ukshin 

Hoti’ nr. 31,33,35 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38   Kohë në rrjetin kompjuterik global, Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, Hyrje në database, Transmetim kabllor televiziv, Komunikime me anë të 

telefonit, Komunikim me telefon cellular, Komunikime nëpërmjet terminaleve 

kompjuterike, Komunikime me anë të fibrave (fibra) të rrjeteve optike, Transmetim i 

mesazheve dhe imazheve (Me ndihmën e kompjuterit ), Informacion rreth 

telekomunikacionit, dërgimi i mesazhit, Dhënie me qira e modemëve, Shërbime njoftimi 

[radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik], Transmetim në radio, 

Transmetim me satelit, Transmetim me satelit, Dhënie me qira e pajisjeve të 

telekomunikacionit, Dhënia e kanaleve telekomunikuese për shërbimet e blerjes me anë të 

televizorit , Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik, 

Shërbime të kursit ose bashkimit të telekomunikacioneve 380039 Shërbime teleconference, 
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Shërbime telefonike, Dhënie me qira e telefonëve, transmetimit televiziv, Postë 

Elektronike, transmetimi i skedarëve dixhitalë, Sigurimi i aksesit të përdoruesit në një rrjet 

global kompjuterik [sigurues shërbimi], transmetim video-on-demand, shërbimet e 

videokonferencës, Shërbime të përgjigjjes telefoni, Transmetim Wireless  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/857 

(220) 04/07/2019 

(731) ‘Kujtesa Net’ SH.P.K Rruga ‘Ukshin 

Hoti’ nr. 31,33,35 10 000 Prishtine / 

Republika e Kosoves, KS 

(591)  E zeze       E gjelbert   E bardhe    

       C:75%       C:87%       C:0% 

       M:68%      M:18%      M:0% 

       Y:67%       Y:100%     Y:0% 

       K:90%       K:4%         K:0% 

(740)  Mentor Buça Rruga ‘Ukshin Hoti’ nr. 

31,33,35 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38   Kohë në rrjetin kompjuterik global, Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, Hyrje në database, Transmetim kabllor televiziv, Komunikime me anë të 

telefonit, Komunikim me telefon cellular, Komunikime nëpërmjet terminaleve 

kompjuterike, Komunikime me anë të fibrave (fibra) të rrjeteve optike, Transmetim i 

mesazheve dhe imazheve (Me ndihmën e kompjuterit ), Informacion rreth 

telekomunikacionit, dërgimi i mesazhit, Dhënie me qira e modemëve, Shërbime njoftimi 

[radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik], Transmetim në radio, 

Transmetim me satelit, Transmetim me satelit, Dhënie me qira e pajisjeve të 

telekomunikacionit, Dhënia e kanaleve telekomunikuese për shërbimet e blerjes me anë të 

televizorit , Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik, 

Shërbime të kursit ose bashkimit të telekomunikacioneve 380039 Shërbime teleconference, 

Shërbime telefonike, Dhënie me qira e telefonëve, transmetimit televiziv, Postë 

Elektronike, transmetimi i skedarëve dixhitalë, Sigurimi i aksesit të përdoruesit në një rrjet 

global kompjuterik [sigurues shërbimi], transmetim video-on-demand, shërbimet e 

videokonferencës, Shërbime të përgjigjjes telefoni, Transmetim Wireless  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/858 

(220) 04/07/2019 

(731) ‘Kujtesa Net’ SH.P.K Rruga ‘Ukshin 

Hoti’ nr. 31,33,35 10 000 Prishtine / 

Republika e Kosoves, KS 

(591) E zeze       E kuqe        

       C:75%       C:17%        

       M:68%      M:99%       

       Y:67%       Y:99%      

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 82 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

256 

 

       K:90%       K:7%         

(740)  Mentor Buça Rruga ‘Ukshin Hoti’ nr. 

31,33,35 
 

     

 

(511) 38   Kohë në rrjetin kompjuterik global, Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, Hyrje në database, Transmetim kabllor televiziv, Komunikime me anë të 

telefonit, Komunikim me telefon cellular, Komunikime nëpërmjet terminaleve 

kompjuterike, Komunikime me anë të fibrave (fibra) të rrjeteve optike, Transmetim i 

mesazheve dhe imazheve (Me ndihmën e kompjuterit ), Informacion rreth 

telekomunikacionit, dërgimi i mesazhit, Dhënie me qira e modemëve, Shërbime njoftimi 

[radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik], Transmetim në radio, 

Transmetim me satelit, Transmetim me satelit, Dhënie me qira e pajisjeve të 

telekomunikacionit, Dhënia e kanaleve telekomunikuese për shërbimet e blerjes me anë të 

televizorit , Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik, 

Shërbime të kursit ose bashkimit të telekomunikacioneve 380039 Shërbime teleconference, 

Shërbime telefonike, Dhënie me qira e telefonëve, transmetimit televiziv, Postë 

Elektronike, transmetimi i skedarëve dixhitalë, Sigurimi i aksesit të përdoruesit në një rrjet 

global kompjuterik [sigurues shërbimi], transmetim video-on-demand, shërbimet e 

videokonferencës, Shërbime të përgjigjjes telefoni, Transmetim Wireless  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/859 

(220) 04/07/2019 

(731) SMS tobacco Trading 28 Jala Teratai 

J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 Teluk Intan, 

Perak, Malaysia, MY 

(591) E zezë 

(740)  Arben Avdiu Lagjja e Spitalit rr. 

''Malush Kosova'', 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

(540)  SLEVIN 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare, artikujt e duhanëpirësve, paketime, cigare, paketime te cigareve, filtra te 

cigareve, mbajtesit e cigareve, letra per cigare, keshilla per cigare, fletushka per mbajtesit e 

cigareve, tubat e duhanit, cigarlluk, puro, taketuke për duhanpiresit, qakmak për 

duhanpiresit  
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(210) KS/M/ 2019/860 

(220) 04/07/2019 

(731) BGP Products Operations GmbH 

Turmstrasse24 6312 Steinhausen, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MONALTI 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe mjekësore; preparate farmaceutike dhe mjekësore, 

substanca dhe produkte për parandalim dhe trajtim të frymarrjes dhe sëmundjeve me 

simptoma alergjike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/861 

(220) 04/07/2019 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 

Gyeonggi-do, KR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  TWIN COOLING PLUS 

 

 
     

 

(511) 11  Frigorifera elektrik; vitrin për ftohje ose ngrirje; radiator, elektrik; ngrirëse; 

pajisje kondicioner; aparat i ftohjes me avull; enë për ngrohje; ftohësit statik për përdorim 

shtëpiak; krijues akulli për përdorim shtëpiak; pastrues të ujit; sterilizues të cilët nuk janë 

për qëllime medicinale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/862 

(220) 04/07/2019 

(300) 18062927  10/05/2019  EU 

(731) PASTIFICIO RANA S.p.A. 

Via Pacinotti 25 SAN GIOVANNI 

LUPATOTO (Verona), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29    “Patate-me bazë copa buke, patate-me bazë të mezeve te lehta (gnocchi); ushime 

të pregaditura me përmbajtje kryesisht të mishit dhe peshkut; ushqime të pregaditura me 

përmbajtje kryesisht të perimeve; djath me salcë; përzierje për përgaditjen e supave; pjata të 

shpejta me perime-të ngrira; ushqime të ngrira me përmbajtje kryesisht të mishit; ushqime 

të ngrira me përmbajtje kryesisht të peshkut; produkte me mish të ngrirë; Produkte peshku 
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të ngrira; Supa të para-pregaditura; Supë; Perime, të konservuara; Perime, të ziera; Krem 

[produkte qumshti]; Djath; Përgatesa për supë perimesh; Lëngje perimesh për zierje; 

Produkte qumshti; Përbërëse për përgaditjen e supave; Pure domatesh; Lëng domatesh për 

zierje; Pasta domatesh; Domate të konzervuara.”   

30  “Pasta;Pasta me mbushje;Pasta të freskëta;pasta të paketuara;Brumë sfoliat;Pasta të 

thata;Pasta me kokërr;pasta të ngrira thellë;Brumë buke;Brumë pice;Brumë i rrahur për 

torta;Pasta me mbushje;Ushqim i përgaditur-me bazë pastash;ushqime të përgaditura-me 

bazë orizi;Salcë pastash;Pjata të gatshme me përmbajte pastash;Mbushje me bazë perimesh 

për pasta;Makarona me djath;Ushqim I ngrirë me përmbajtje kryesisht të pastave;Meze të 

lehta (gnocchi);Copa të vogla me peshk;Meze e lehtë me bazë 

mielli;Tortelini;Mbushje;Ravioli;Torteloni;Kapeleti;Leng mishi;Salcë pastash;Përbërës për 

përgaditjen e salcave;Miell dhe përgadesa të bëra nga drithërat;Gjëra të pjekura;Salca për 

oriz;Salca të gatshme;Erëza [melmesa];Salca [melmesa];Salcë për sallatë;Salcë 

domatesh;Llazanja;Brum I ngrirë;Pasta ta ngrira me mbushje mishi dhe perimesh;Dreka të 

paketuara me oriz, me mish të shtuar, peshk apo perime;Pasta me përmbajtje të perimeve 

dhe peshkut;Pite me përmbajtje peshku;Tarta të kriposura;tarta;Pica;Pica te freskëta;Baza 

picash;Kore picash;Bolllgur;Bollgur i përpunuar;Përgadesa aromatike për 

ushqim;Melmesa;Palpeta;Ferment për pasta;Makarona;Sallad makaronash;Makarona të 

paketuar që përgaditen shpejt (Noodles);Sphpageta;Vermiceli [nudles];Pite me 

mish;Oriz;Salcë domatesh;Bukë;Brum buke;Pulë me rrepë për përdorim në kuzhinë.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/863 

(220) 04/07/2019 

(731) Toshiba Memory Corporation 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 

JP 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C., 

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  KIOXIA 

 

 
     

 

(511) 7  Makina gërryese të pllakave të gjysmëpërquesve, makina për prerjen e pllakave të 

gjysëm përquesve; makina për transportin e pllakave të gjysmëpërquesve; makina dhe 

sisteme për prodhimin e gjysmëpërquesve  

9  Makina dhe instrumente analizimi; makina dhe instrumente matëse ose testimi; matëse 

dhe tester elektrik ose magnetik; makina dhe aparate telekomunikuese; SD kartela 

memoruese; adapter te rrjetave kompjuterike, swiqera të rrjetave kompjuterike; haba të 

rrjetave kompjuterike, rutera të rrjetave kompjuterike, IC chipa(qipa të qarqeve të 

integruara); kartela memorike me qarqe të integruara; NAND flesh memorije; paisje 

NAND memorike për memorim; NAND flesh kontroller memorik, NAND memorje; 

memorje NVM(memorje e cila nuk humbet permbajtjen edhe pas qkyqjes); paisje NVM 

memorike; USB flesh memorje; kartrigje memorike ne forme te ngurtë; flesh memorje; 

kartela të flesh memorjes; kartela memorike; shtëpiza për kartela memorike; 

gjysmëpërques; memorje nga gjysmëpërquesit, paisje memorike nga gjysmëpërquesit; 

medijume kompjuterike për ruajtjen e të dhënave; paisje për ruajtjen e të dhënave; procesor 

të të dhënave; paisje kompjuterike memorike; paisje periferike kompjuterike; SSD disqe; 

qarqe te integruara; plakka të stampuara; hardver kompjuterik; paisje për percjelljen e 
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informatav biologjike( të cil;at nuk perfshihen ne klasen 10); programi kompjuterik i cili 

munde te mirret nga interneti; programe kompjuterike; makina elektronike, aparate dhe 

pjesë për to; kartela memorike multimediale dhe mediume tjerame të dhëna të regjistruara; 

publikime elektronike  

35  Shërbime të shitjes me pakicë ose sherbime te shitjes me shumicë për makineritë dhe 

aparatet elektrike, ofrimi i informatav ne lidhje me shitjet komerciale  

41  Sigurimi i botimev elektronike, dhënja me qira e mediume memorike me të dhëna të 

regjistruara  

42  Projektimi i qarqeve të integruara; projektimi i softverit kompjuterik, programim 

kompjuterik, ose mirëmbajtje e softverit kompjuterik; këshilla teknike ne lidhje me 

kompjuterët, automobilët dhe makinerit industriale; sigurimi i softverit online pe mundësi 

shkarkimi; cloud computing; sigurimi i programeve kompjuterike për rrjetat e të dhënave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/864 

(220) 05/07/2019 

(731) "Prizren Commerce Group" SH.P.K  

 Lubizhdë p.n. Prizren, KS 

(591) Kafe, kafe e ndriteshme, e verdhë, e 

gjelbër, e gjelbër e ndriteshme 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30    Kakao, çokollatë, ëmbëlsira dhe pasta, vafer, biskota, biskota me mbushje prej 

çokollate, biskotave të mbështjella me çokollatë aromatike, biskota të aromatizuara me 

fruta të terura, biskota me arra dhe bajame, biskota me mjaltë,  biskota me krip, biskota 

çaji, biskota me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele, bonbone  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; shërbimet e importit 

dhe eksportit, shërbimet e shitjes me pakicë dhe me shumicë të artikujëve të çokollatës, 

ëmbëlsirave dhe pastave, biskotave, biskotave me mbushje prej çokollate, biskotave të 

mbështjella me çokollatë aromatike, biskotave të aromatizuara me fruta të terura, biskota 

me arra dhe bajame, biskotave  me mjaltë,  biskota me krip, biskota çaji, biskotave me 

gjalp, kek, ëmbëlsirave me përbërje karamele, bonboneve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/865 

(220) 05/07/2019 

(731) "Prizren Commerce Group" SH.P.K  

 Lubizhdë p.n. Prizren, KS 

(591) Kafe 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30    Kakao, çokollatë, ëmbëlsira dhe pasta, vafer, biskota, biskota me mbushje prej 

çokollate, biskotave të mbështjella me çokollatë aromatike, biskota të aromatizuara me 

fruta të terura, biskota me arra dhe bajame, biskota me mjaltë,  biskota me krip, biskota 

çaji, biskota me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele, bonbone  

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; shërbimet e importit 

dhe eksportit;  shërbimet e shitjes me pakicë dhe me shumicë të artikujëve të çokollatës, 

ëmbëlsirave dhe pastave, biskotave, biskotave me mbushje prej çokollate, biskotave të 

mbështjella me çokollatë aromatike, biskotave të aromatizuara me fruta të terura, biskota 

me arra dhe bajame, biskotave  me mjaltë,  biskota me krip, biskota çaji, biskotave me 

gjalp, kek, ëmbëlsirave me përbërje karamele, bonboneve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/866 

(220) 05/07/2019 

(731) "Prizren Commerce Group" SH.P.K  

 Lubizhdë p.n. Prizren, KS 

(591) Kafe, kafe e ndriteshme, e verdhë, e 

gjelbër, e gjelbër e  ndriteshme, e bardhë 

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

R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30    Kakao, çokollatë, ëmbëlsira dhe pasta, vafer, biskota, biskota me mbushje prej 

çokollate, biskotave të mbështjella me çokollatë aromatike, biskota të aromatizuara me 

fruta të terura, biskota me arra dhe bajame, biskota me mjaltë,  biskota me krip, biskota 

çaji, biskota me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele, bonbone  

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; shërbimet e importit 

dhe eksportit;  shërbimet e shitjes me pakicë dhe me shumicë të artikujëve të çokollatës, 

ëmbëlsirave dhe pastave, biskotave, biskotave me mbushje prej çokollate, biskotave të 

mbështjella me çokollatë aromatike, biskotave të aromatizuara me fruta të terura, biskota 

me arra dhe bajame, biskotave  me mjaltë,  biskota me krip, biskota çaji, biskotave me 

gjalp, kek, ëmbëlsirave me përbërje karamele, bonboneve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/867 

(220) 05/07/2019 

(731) "Prizren Commerce Group" SH.P.K  

 Lubizhdë p.n. Prizren, KS 

(591) Kafe dhe e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kakao, çokollatë, ëmbëlsira dhe pasta, vafer, biskota, biskota me mbushje prej 
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çokollate, biskotave të mbështjella me çokollatë aromatike, biskota të aromatizuara me 

fruta të terura, biskota me arra dhe bajame, biskota me mjaltë,  biskota me krip, biskota 

çaji, biskota me gjalp, kek, ëmbëlsira me përbërje karamele,bonbone  

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; shërbimet e importit 

dhe eksportit;  shërbimet e shitjes me pakicë dhe me shumicë të artikujëve të çokollatës, 

ëmbëlsirave dhe pastave, biskotave, biskotave me mbushje prej çokollate, biskotave të 

mbështjella me çokollatë aromatike, biskotave të aromatizuara me fruta të terura, biskota 

me arra dhe bajame, biskotave  me mjaltë,  biskota me krip, biskota çaji, biskotave me 

gjalp, kek, ëmbëlsirave me përbërje karamele, bonboneve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/868 

(220) 05/07/2019 

(731) N.P.T  “DIELLI” Rr. Fan Noli, nr.15 

Mitrovicë, KS 

(591) E verdhë, e kuqe  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Pëparate zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne lavanderi; preparate 

pastrimi, lustrimi, gërryerje dhe abrazive; Artikuj tualeti; preparate për pastrimi i trupit dhe  

për kujdesin e bukurisë; preparatet e flokëve; preparate dushi; preparate për kujdesin e 

lëkurës; preparatet e pastrimit dhe aromatizuesve; shapon; kozmetikë; xhel dushi; ngjyra 

kozmetike; sapun i duarve; sapun; sapun në gjendje të lëngët; llak i flokëve; kozmetik për 

përdorim në flokë ; peceta  të mbushura me detergjent për pastrim; faculeta  të mbushura 

me pastrues të lëkurës; faculeta të mbushura me losion kozmetike, facoleta kozmetike të 

lagura më lëngë, salveta të lagura  

29  Fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto, vezë, 

qumësht dhe produkte qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna, Frutat dhe perime  

konservuara, të thata, të ngrira dhe të gatuara, prodhime me bazë prej patates, përkatësisht 

pire prej patateve, djathë, gjalpë, reçelra, reçelra frutash, supë dhe preparatet për bërjen e 

supës, Vajra ushqimore, Vaj ulliri për ushqim, vaj luledielli për ushqim, vaj misri, Vaj 

palme për ushqim, vaj susami, arra, të përpunuara; fara, të përpunuara; fara luledielli, të 

përpunuara, kikirikë, të përpunuar  

30   Kafe, çaj, sheqer, oriz, pasta, kafe, miell, miell dhe produkte e miellit, prodhime nga 

drithrat; prodhime nga misri; të gjitha llojet e grisinave të ëmbla dhe të njelmta bukë, 

brumëra, akuj ushqimorë,akullore, makarona, misër, i bluar, mjaltë, kripë, mustardë, uthull, 

salca, produkte brumi, ëmbëlsira, torta produkte pasticerie, torta, biskota, biskota të ëmbla, 

biskota të kripura, kek, pite, vafer, çokollatë, ushqime të miellzuara  

32   Pije jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; pije prej perimeve dhe lëngjeve të 

perimeve; shurupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ekstrakte frutash jo- 

alkoolike; preparate për bërjen e pijeve të gazuara; ujë mineral dhe i gazuar, ujë me 
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aromatizues frutash  

35   Shitje me shumicë dhe pakicë  e artikujve të  tualetit, kozmetikes, pecetave  të 

mbushura me detergjent për pastrim; faculeta  të mbushura me pastrues të lëkurës,faculeta 

të mbushura me losion kozmetike, fruta dhe perime të konservuara, vajrave ushqimore, 

Fara, të përpunuara, fara luledielli, të përpunuara, kikirikë, të përpunuar.  kafe, çaj, sheqer, 

oriz, pasta, kafe, miell, miell dhe produkte e miellit,  prodhime nga drithrat; prodhime nga 

misri; të gjitha llojet e grisinave të ëmbla dhe të njelmta pijeve jo alkoolike, ujit mineral 

dhe të gazuar  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/869 

(220) 05/07/2019 

(731) Polar Music International AB  

Banérgatan 16, Stockholm 114 83, SE 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  ABBA 

 

 
     

 

(511) 9  Audio shirita, disqe dhe kaseta te para-regjistruar, disqe dhe kaseta, video shirita, 

disqe dhe kaseta, shirita dhe disqe audio digjitale dhe audio video, CD-të, DVD-të, disqe 

laser dhe shënime fonografike që përmbajnë muzikë dhe argëtim; regjistrimet teatrore dhe 

muzikore me zë dhe video; softuer për lojëra të realitetit virtual; tonet e ziles shkarkohen, 

muzikë, skedarët mp3 që përmbajnë muzikë dhe argëtim, grafika, imazhe në fushën e 

muzikës dhe argëtimit të lidhur me muzikën, video në fushën e muzikës dhe argëtimit dhe 

argëtimit të lidhur me muzikën dhe videot për pajisjet e komunikimit pa tel; muzikë të 

shkarkueshme, skedarë mp3 që përfshijnë argëtim muzikor dhe argëtimit të lidhur me 

muzikën, grafikë, imazhe në fushën e muzikës dhe argëtimit të lidhur me muzikën, video në 

fushën e muzikës dhe argëtimit të lidhur me muzikën dhe lojërat kompjuterike; softuerë për 

lojë kompjuterike, shirita, kokë gramafoni dhe kaseta; softuerë për video lojëra, shirita, 

kokë gramafoni dhe kaseta; disqe gramafoni që janë pjesë dhe aksesor  e pajisjes për te 

luajtur regjistrime; jastëk  të miut; publikime elektronike të shkarkueshme në fushën e 

librave, broshurave, muzikë e shtypur, revistave, revistave periodike, doracakëve, 

broshurave, fletëpalosjeve, pamfleteve dhe gazetave, të gjitha në fushën e muzikës dhe 

argëtimit të lidhur me muzikën; aplikacione mobile të shkarkueshme për përdorim në lidhje 

me qasjen, shfaqjen, shpërndarjen, shkarkimin, luajtjen, marrjen, transmetimin dhe 

transmetimin e muzikës dhe argëtimit të lidhur me muzikën  

16  Libra dhe revista të shtypura në fushat e muzikës, argëtimit, artit dhe kulturës; muzikë 

ne fletë të shtypura; librat e adresave; librat e caktimit të takimeve; kalendarë; kartela 

përshëndetëse; kartelat postare; mbajtëset e lapsave dhe stilo lapsave; mprehëset e lapsit; 

stilolapsa; lapsa; libra me datë; afishe ne parakolp; afishe; flete shënim; ngjitëse; pulla 

gome; bartjet e përkohshme të tatuazheve; postera; kapakë e shisheve të qumështit të 

përdorura për tregtim; kartela tregtare; kapëse të parave; letër shkrimi  

18  Produkte prej lëkure, ne veçanti, kuleta, çanta mbathje, valixhe, mbajtëse të kredit 

kartelës, kuti për bartje, valixhet, kuletat e monedhave, çantat e veshjeve për udhëtime, 

çantat e palestrës, çantat e shpinës, çantat e librave, çanta te belit; portofolat dhe kuleta e 

tipit te valixhes; kuletat; çanta mbathje; mbajtëset e kredit kartelës; kutitë për bartje; 

valixhe; kuleta për monedha; çanta për veshje për udhëtime; çanta për palestër; çanta 
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shpine; çanta librash; çanta te belit; portofolat e tipit valixhe; kuletat; çadra; qafore dhe 

veshje për kafshët shtëpiake; çanta pre makijazh; çantat për makijazh te shitura te zbrazëta  

25  Veshje, ne veçanti, rroba banjo, bluza, kostume të trupit, palltot-veshjet, kominoshet, 

fustanet-veshjet, fustane te gjata, kostume për halloween, çorape te gjata trikotazhi, 

xhaketa, pullover, çorapë te gjata deri ne bel, dorashka, dorëza, këmishë nate, uniforma, 

pizhame, pantallona, veshje banjo pas dushit, shalle, këmisha, pantallona të shkurtra, funde, 

çorape, rripa per mbajtjen e pantallonave qe varen ne krah, trenerka djerse, pantallona 

djerse, këmishë djerse, xhemperë, veshje noti, maica te brendshme pa mëngë, kravata, 

çorape te mbërthyera për këmbëve, veshje e sipërme, maica, veshje te brendshme, 

xhamadan, rripë dore; këpucë; kapela, në veçanti, shami për kokë, kapuçat, veshore, kapelat 

dhe streha e kasketës; rripat; veshje intime e sipërme për femra; veshje e brendshme nate 

për femra; kalatë, përparëse e gjate qe shtrëngohet ne bel; përparëse për qafë; tuta; veshje 

për foshnje; dhe kominoshe  

35  Shërbimet e shpërndarjes në fushën e regjistrimeve muzikore zanore dhe regjistrimeve 

video; shërbimet reklamuese dhe promovuese dhe shërbimet e ndërlidhura këshilluese; 

shërbimet reklamuese dhe publicitare; shërbime shoqërimi, ne veçanti, promovimin e 

interesave të muzikantëve, këngëtarëve, kompozitorëve, interpretuesve muzikorë dhe 

artistëve; porosia online kompjuterike që përfshin mallin e përgjithshëm të konsumit dhe 

mallrat e përgjithshme të konsumit; shërbime kompjuterike për porosi online në fushën e 

muzikës; shërbime të kompjuterizuara online të shitjes me pakicë në fushën e muzikës; 

shërbime kompjuterike të porositjes së dhuratave online të cilat përputhen me kërkesat e 

dhuruesit te dhuratës dhe nevojave dhe dëshirave te pranuesit te dhuratës; kryerja e një 

ekspozite te programi te shitjes online, në fushën e muzikës, koncerteve muzikore dhe 

videove; shërbime të katalogut me porosi qe përmbajnë CD-të, kaseta, DVD-të, veshje dhe 

mallra të përgjithshme; shërbime të dyqaneve me pakicë online që përmbajnë muzikë të 

para-regjistruar të shkarkueshme dhe përmbajtje audio-vizuale, veshje dhe mallra të 

përgjithshme; organizimi i promovimeve duke përdorur mediat audio-vizuale; përgatitja e 

ekraneve audio-vizuale për reklamim muzikor; përgatitja e prezantimeve audio vizuale për 

përdorim në reklama; organizimin dhe realizimin e ekspozitave tregtare në fushën e 

muzikës dhe argëtimit; rregullimin dhe zhvillimin e panaireve dhe ekspozitave për qëllime 

biznesi dhe reklamimi; promovimi dhe kryerja e shfaqjeve tregtare në fushën e muzikës; 

promovimi i koncerteve të të tjerëve; promovimi i të mirave dhe shërbimeve të të tjerëve 

duke organizuar sponsorët për të lidhur produktet dhe shërbimet e tyre me koncerte dhe 

ngjarje muzikore; promovimi i të mirave të të tjerëve duke përgatitur dhe vendosur 

reklamat në një revistë elektronike të qasur përmes një rrjeti kompjuterik global; sigurimi i 

informacionit të produkteve të konsumatorit për mallrat dhe shërbimet e të tjerëve 

nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; shërbimet e dyqanit me pakicë në dispozicion 

përmes komunikimeve kompjuterike dhe televizive interaktive që përmbajnë CD, kaseta, 

DVD, videokaseta dhe mallra të licencuara; abonim në libra, rishikime, gazeta apo libra 

komik  

41  Prodhimi i programeve televizive dhe radio; shpërndarja e programeve televizive dhe 

radio për të tjerët; prodhimi dhe botimi i muzikës; ofrimi i argëtimit online, në veçanti, 

ofrimi i regjistrimeve të zërit dhe videove jo të shkarkueshme në fushën e muzikës dhe 

argëtimit të lidhur me muzikën; shërbime zbavitëse, në veçanti, ofrimi i incizimeve 

muzikore dhe video incizimeve të paracaktuara jo-shkarkueshme në internet nëpërmjet një 

rrjeti kompjuterik global; klube të tifozëve; zhvillimin dhe shpërndarjen e materialeve 
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edukative të të tjerëve në fushën e muzikës dhe argëtimit; prodhimi dhe shpërndarja e 

radio-argëtimit; regjistrimi audio dhe zëri dhe prodhimi; prodhimi i regjistrimeve; prodhimi 

i filmit dhe videove; prodhimi i filmave me fotografi lëvizëse; shpërndarja e filmave me 

fotografi lëvizëse; bashkimi i programit televiziv; argëtim në natyrë me programet 

televizive qe vazhdojnë në fushën e muzikës dhe argëtimit; argëtim, në veçanti, një shfaqje 

e vazhdueshme muzikore dhe argëtuese e shpërndarë në televizion, satelit, audio dhe video 

media; botimi i librave dhe revistave; argëtim në natyrën me programet radio në 

vazhdimësi në fushën e muzikës; argëtim në natyrë me koncerte drejtpërdrejtë dhe 

shfaqjeve nga artistë dhe grupe muzikore; shërbimet argëtuese, në veçanti paraqitjet 

personale të grupeve muzikore, artistëve muzikorë dhe të famshëm; shërbime argëtuese në 

natyrën e shfaqjeve të drejtpërdrejta të bëra nga artistët muzikorë përmes mediumeve të 

televizionit, radios dhe regjistrimeve audio dhe video; shërbime zbavitëse, në veçanti, 

shfaqje nga artistë muzikor të paraqitur në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të regjistruar për 

shpërndarje në të ardhmen; shërbime arsimore dhe argëtuese, përkatësisht prodhimi dhe 

prezantimi i shfaqjeve televizive, ngjarjeve sportive, shfaqjeve të modës, shfaqjeve të 

lojërave, shfaqjeve muzikore, shfaqjeve të çmimeve dhe shfaqjeve komedi para audiencave 

të gjalla të cilat të gjitha transmetohen në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të regjistruar për 

transmetim të mëvonshëm; shërbime argëtuese, në veçanti, sigurimi i një uebfaqeje që 

paraqet shfaqje muzikore që nuk mund të shkarkohen, video muzikore, klipa filmash të 

lidhura, fotografi dhe materiale të tjera multimediale që përfshijnë muzikën dhe argëtimin; 

shërbime argëtuese, në veçanti, ofrimin e rishikimeve online të muzikës, artistëve muzikorë 

dhe videove muzikore; shërbime zbavitëse, në veçanti, sigurimin e muzikës së paracaktuar 

jo të shkarkueshme, informacionit në fushën e muzikës, dhe komenteve dhe artikujve rreth 

muzikës, të gjitha online nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; shërbime argëtuese, në 

veçanti, paraqitjet e drejtpërdrejta, televizive dhe filmat nga një artist argëtues; zhvillimi i 

ekspozitave argëtuese në natyrën e festivaleve muzikore; shërbime argëtuese, gjegjësisht 

kryerjen e ekspozitave në fushën e muzikës dhe artit; organizimi i ekspozitave për qëllime 

argëtimi me muzikë dhe arte; botimi i revistave të internetit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/870 

(220) 05/07/2019 

(731) GERO Shpk Robert Spahiu 

Zona Industriale 1, Prishtine, KS 

(591) E zeze, e kuqe, e gjelbert  

(740)  Mimoza Hyseni Spahiu 

Zona Industriale 1, Prishtine, Kosove  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7   Fshesa qendrore me vakum, gypa fleksibel, fshesa industriale me vakum, priza per 
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fshesë industriale me vakum, seta te brushave, material instalues per sistemin vakum te 

fshesave qendrore sic jane: gyp i plastikes fi 50, 63 dhe 80  kthesa MF fi 50, 63 dhe 80 

kthesa FF fi 50, 63 dhe 80 vazhdues plastik fi 50, 63 dhe 80, degezues plastik  fi 50, 63 dhe 

80, ngjites per materialin instaules,aspirator per kuzhine, vroom, gypa oval per instalim kuti 

metalike per vendosjen e fshesave, materiali instalues per sistemin retraflex, sistemi i jashte 

i instalimit te fsheses me vakum (aria suit)  

37   Shitje e produkteve per sistemin vakum te fshesave qendrore, instalim i sistemit vakum 

te fshesave qendrore dhe servisim i sistemit vakum te fshesave qendrore   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/871 

(220) 05/07/2019 

(731) GERO Shpk Robert Spahiu 

Zona Industriale 1, Prishtine, KS 

(591) E bardhë, e kuqe, e gjelbert 

(740)  Mimoza Hyseni Spahiu 

Zona Industriale 1, Prishtine, Kosove  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7   Fshesa qendrore me vakum, Gypa fleksibel, Fshesa Industriale me vakum, priza 

per fshesë industriale me vakum, Seta te brushave, material instalues per Sistemin Vakum 

te Fshesave Qendrore sic jane: gyp i plastikes fi 50, 63 dhe 80  kthesa MF fi 50, 63 dhe 80 

kthesa FF fi 50, 63 dhe 80 vazhdues plastik fi 50, 63 dhe 80, degezues plastik  fi 50, 63 dhe 

80, Ngjites per materialin instaules,aspirator per kuzhine, vroom, gypa oval per instalim 

kuti metalike per vendosjen e fshesave, materiali instalues per sistemin retraflex, sistemi i 

jashte i instalimit te fsheses me vakum (aria suit)  

37   Shitje e produkteve per Sistemin Vakum te Fshesave Qendrore, Instalim i Sistemit 

Vakum te Fshesave Qendrore dhe Servisim i Sistemit Vakum te Fshesave Qendrore   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/873 

(220) 05/07/2019 

(731) TRIOSSGROUP SH.P.K  

“Dëshmorët e Kombit”, numër 6, KS 

(591) E kaltërt, Ngjyrë kremi 

(740)  Fatos Zeqiri Rr. Fehmi Agani 79/8, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Produkte ushqimore me prejardhje të kafshëve si dhe perime dhe produkte tjera 

agrokulturore të cilat janë të destinuara për konsumim  
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43  Shërbime të ofruara nga personat ose grupe qëllimi i të cilave është përgatitja e 

ushqimit dhe pijeve për konsumim dhe shërbime të ofruara për hosteilizim dhe qëndrim në 

hotel, shtëpi ose shërbime tjera të qëndrimit të përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/874 

(220) 05/07/2019 

(731) TRIOSSGROUP SH.P.K  

“Dëshmorët e Kombit”, numër 6, KS 

(591) E kaltërt, Ngjyrë kremi 

(740)  Fatos Zeqiri Rr. Fehmi Agani 79/8, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, këpucve dhe akcesorve për kokë për njerëz  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/875 

(220) 05/07/2019 

(731) Arbnor Alidema Barnatore REXALL 

Bulevardi i Dëshmoreve Nr. 72/B-7, 10000 

Prishtinë, KS 

 
 

(540)  REXALL 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë dhe preparate për higjenë kozmetike jo mjekësore; dentifrices jo-

mjekësore; parfume, vajra esenciale; preparatet zbardhuese dhe substance te tjera për 

përdorim të lavandezës; pastrim, lustrim, pastrim  dhe preparate gërryese  

5  Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore, ushqimet dietike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjeksor ose 

veterinar, ushqim për bebet; shtesë dietike për qeniet njerzore dhe kafshët; llaqe, material 

për veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicides, herbicide  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët 

artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisjet erapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; masazh aparat; aparate, pajisje 

dhe artikuj për foshnjat e infermierisë; aparatet, pajisjet dhe artikujt e aktivitetit seksual  
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(210) KS/M/ 2019/877 

(220) 05/07/2019 

(731) Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1   “Kemikale të përdorura në industry, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; Substanca kimike për konzervimin e gjërave ushqimore; Materiale 

për rritje, fertilizator dhe kemikale për përdorim në bujqësi, pylltari dhe kopshtari; 

Kemikale për përdorim në akuakltur; preparate kemikale për trajtimin e farave; substance 

kemikale, material kemikale dhe preparate kemikale, dhe elemente natural; preparate për 

rregullimin e rritjes së bimëve.”  

3  “Preparate për zbardhim dhe substance të tjera për përodrim lavanderie; preparate për 

pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapun jo-medicinal; parfumeri, vajëra esencialë, 

kozmetikë jo-medicinale, llosione flokësh jo-medicinal; pasta për dhëmbë jo-medicinal.”  

5  “Preparate medicinale; preparate veterinarike; preparate farmaceutike; mjete për shërim 

farmacuetike dhe natyrale; shtojca dietale dhe preparate dietale; shtojca dietale për njerëz 

dhe kafshë; ushqim dietal dhe substance të përshtatura për përdorim medicinal dhe 

veterinarik, ushqim për beba; preparate sanitaredhe artikuj; dezinfektues dhe antiseptic; 

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide; herbicide; sapun dhe detegjent medicinal 

dhe të sanitarizuar; fasha medicinale për lidhje, mbulim dhe aplikim; preprate dhe artikuj 

për kontrollimin e instekteve të dëmshme; leukoplaste, material për fashim; material për 

mbushje të dhëmbit, dyll dental.”  

9  “Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vëzhguese, fotografile, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, vëzhguese (supervizuese), shpëtim jetësh dhe 

eduktive; mbetje të regjistruara; bartësit e të dhënave magnetike; disqe regjistrimi; softuer; 

softuer kompjuterik; aplikacion softueri; informata teknologjike dhe audio-vizuale, pajisje 

multimediale dhe fotografike; aparate për regjistrim, transmetim apo riprodukim të zërit 

apo imazheve; pajisje optike, përforsues dhe korrektues; hulumtime shkencore dhe aparate 

laboratorike, aparate educative dhe simulator; pajisje për procesimin e të dhënave; 

kompjuter; reactor kemikal.”  

10   “Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, dentare dhe veterinare; aparate dhe 

instrumente medicinale dhe veterinarike; proteza dhe transplatime artificiale; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; ndihmë ortopedike dhe lëvizshmërie; pajisje 

terapeutike dhe ndihmëse për të paaftët; pajisje për terapi fizikale; aparate masazhe; 

aparate, pajisje dhe artikuj për ushqimin e foshnjeve.”  

31   “Produkte bujqësore, akuakulturore, kopshtarie dhe pylltarie të papërpunuara dhe të pa 
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procesuara; drithëra dhe fara të papërpunuara dhe të paprocesuara; fruta de perime të 

freskëta, bimë të freskëta; bimë natyrale dhe lule; kokërra, bimë dhe fara për mbjellje; gjëra 

ushqimore dhe pije për kafshë; fara bujqësore dhe akuakulturore, kopshtarie dhe produkte 

pylltarie; gjëra ushqimore dhe foragjere për kafshë; foragjere; gjëra ushqimore për kafshë.”  

35   “Shërbimet e reklamimit, marketingut dhe konsulencë promovuese, këshilluese dhe 

asistuese; administrim biznesi; menaxhim biznesi; këshilla biznesi; konsulencë biznesi; 

asistencë biznesi, menaxhim dhe shërbime administrative; analizim biznesi, hulumtim dhe 

shërbimet informative; shërbimet e reklamimit dhe promovimin në lidhje me konsulencat; 

ofrimin e vendeve të blerjes on-line për blerësit dhe shitësit e mallërave dhe shërbimeve; 

promovimin e shitjeve për të tjerët; shërbimet e shitjeve më pakicë dhe shumicë në lidhje 

me preparatet medicinale, preparate veterinarike, preparate farmaceutike, mjete 

farmaceutike dhe natyrale, shtojca dietale dhe preparate  dietale, shtojca dietale për njerëz 

dhe kafshë, ushqim dietal dhe substance të përshtatura për përdorim medicinal dhe 

veterinarie, ushqim për foshnja; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me 

preparate sanitare dhe artikuj, dezinfektues dhe antiseptik, preparate për shkatërrimin e 

parazitëve, fungicide, herbicide, medicinale dhe sapun të sanitarizuar dhe detergjent, mjete 

për fashim, mbulim dhe aplikim, preparate dhe artikuj për kontrollimin e instekteve të 

dëmshme, leukoplaste, materiale për fashim, material për mbushje të dhëmbit, dyll dental.”  

41   “Edukimin; ofrimin e trajnimeve; zbavitjes; aktivitete sportive dhe kulturore; 

publikimet dhe raportimet; zbavitje, edukim dhe shërbime udhëzuese.”  

42   “Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese dhe dizajnimi në lidhje me të 

njejtat; analizat industrial dhe shërbimet e hulumtimit; dizjanimin dhe zhvillimin e 

harduerit dhe softuerit kompjuterik; shërbimet shkencore dhe teknologjike; shërbimet e 

konsultimeve për Informacionet teknologjike [IT]; zhvillim të softuerit, prograimin dhe 

implementimin; hulumtimet softuerike; dizajnimin, zhvillimin dhe implementimin e 

softuerit.”  

44   “Shërbimet medicinale; shërbimet veterinarike; përkujdesje higjenike dhe bukurie për 

njerëz; përkujdesje ndaj higjienës dhe bukurisë për kafshë; bujqësi, akuakultur, kopshtari 

dhe shërbimet pylltarie; shërbimet e përkujdesit të shëndetit të njerëzve; shërbimet e 

përkujdesit të shëndetit të kafshëve.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/881 

(220) 08/07/2019 

(731) VELLO SH.P.K. Rr. Isa Kastrati 113, 

Prishtinë Kosovë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj Rr. Bedri 

Berisha, Objekti D 1/37 10000 Prishtinë, 

Kosovës  

 
 

(540)  VELLO 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbime reklamimi në veçanti, agjenci reklamash, shërbime telemarketingu, 

dhënia me qera e hapësirave reklamuese si dhe e kohës reklamuese në media, reklama në 

radio, në televizion, në natyrë si dhe reklama drejtpërdrejt (online) në rrjete kompjuterike; 

prodhimi i filmave reklamë dhe i programeve për teleshitje; shkrimi teksteve reklamuese; 

prezantimi i mallrve në media me qëllim shitje; projektimi i materialeve për reklama; 
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sigurimi i tregut drejtperdrejte (online) për shitës dhe blerës të mallrave dhe shërbimeve; 

asistencë të menaxhimit të biznesit e cila përfshin hetimin e tregut, auditimin e biznesit, 

menaxhimin e biznesit si dhe dhënie e konsulences mbi organizimit dhe menaxhimin e 

biznesit; organizimi i paradave të modës për qëllime promovimi, organizimi i panaireve për 

qëllim reklamimi  

38  Shërbime komunikimi si, transmetim zëri, audio, imazhe vizuale dhe të dhënash me ane 

te rrjeteve të telekomunikacioneve, rrjeteve të komunikimit të fibrave optike, Internet; 

dhënie me qira e pajisjeve të riprodhimit dhe telekomunikimit; sigurimi i kanaleve të 

telekomunikimit për shërbimet e teleshitjeve; transmetimi i videove sipas kërkesës; 

shërbime të video konferencave  

41    Ofrim i trajnimeve, të tilla si trajnime për transferim të njohurive, udhëzime 

profesionale, demonstrim praktik kryesisht në fushën e regjistrimit (filmimit) të ngjarjeve si 

dhe planifikimit dhe organizimit të festave; organizimi i shfaqjeve, ngjarjeve argëtuese, 

paradës së modës për qëllimi argetimi, konkurseve të bukurisë; planifikimi dhe organizimi i 

festave si dasma, fejesa, ditëlindjeve, festimeve familjare; shërbimet e kampit të pushimeve 

si dhe sigurimi i informacionit të shërbimeve te argëtimit; dublim filmash; prezantime 

kinematografike; prodhim i filmit përveç filmave për reklamë; udhëheqje e filmit përveç 

filmave për reklamë; shpërndarje e filmit; mikrofilm; shërbime në studio filmike; 

kompozim muzike si dhe shërbime orkestre; ofrimi i videove drejtpërdrejte (online) që nuk 

mund të shkarkohen; dhënie me qera te pajisjeve kinematografikë, audio, video-kamera si 

dhe regjistruesve të video-kasetave; montimi i video-kasetave të eventeve si dhe redaktimi i 

tyre; studio regjistrimi; fotografi dhe reportazh fotografik; videoregjistrime  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/882 

(220) 08/07/2019 

(731) VELLO SH.P.K. Rr. Isa Kastrati 113 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) E zezë, e gjelbër dhe e verdhë 

(740)  Florije Manaj Zogaj 

Rr. Bedri Berisha, Objekti D 1/37 

Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35    Shërbime reklamimi në veçanti, agjenci reklamash, shërbime 

telemarketingu, dhënia me qera e hapësirave reklamuese si dhe e kohës reklamuese në 

media, reklama në radio, në televizion, në natyrë si dhe reklama drejtpërdrejt (online) në 

rrjete kompjuterike; prodhimi i filmave reklamë dhe i programeve për teleshitje; shkrimi 

teksteve reklamuese; prezantimi i mallrve në media me qëllim shitje; projektimi i 

materialeve për reklama; sigurimi i tregut drejtperdrejte (online) për shitës dhe blerës të 

mallrave dhe shërbimeve; asistencë të menaxhimit të biznesit e cila përfshin hetimin e 

tregut, auditimin e biznesit, menaxhimin e biznesit si dhe dhënie e konsulences mbi 

organizimit dhe menaxhimin e biznesit; Organizimi i paradave të modës për qëllime 

promovimi, organizimi i panaireve për qëllim reklamimi   

38  Shërbime komunikimi si, transmetim zëri, audio, imazhe vizuale dhe të dhënash me ane 

te rrjeteve të telekomunikacioneve, rrjeteve të komunikimit të fibrave optike, Internet; 
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dhënie me qira e pajisjeve të riprodhimit dhe telekomunikimit; sigurimi i kanaleve të 

telekomunikimit për shërbimet e teleshitjeve; transmetimi i videove sipas kërkesës; 

shërbime të video konferencave  

41   Ofrim i trajnimeve, të tilla si trajnime për transferim të njohurive, udhëzime 

profesionale, demonstrim praktik kryesisht në fushën e regjistrimit (filmimit) të ngjarjeve si 

dhe planifikimit dhe organizimit të festave; organizimi i shfaqjeve, ngjarjeve argëtuese, 

paradës së modës për qëllimi argetimi, konkurseve të bukurisë; planifikimi dhe organizimi i 

festave si dasma, fejesa, ditëlindjeve, festimeve familjare; shërbimet e kampit të pushimeve 

si dhe sigurimi i informacionit të shërbimeve te argëtimit; dublim filmash; prezantime 

kinematografike; prodhim i filmit përveç filmave për reklamë; udhëheqje e filmit përveç 

filmave për reklamë; shpërndarje e filmit; mikrofilm; shërbime në studio filmike; 

kompozim muzike si dhe shërbime orkestre; ofrimi i videove drejtpërdrejte (online) që nuk 

mund të shkarkohen; dhënie me qera te pajisjeve kinematografikë, audio, video-kamera si 

dhe regjistruesve të video-kasetave; montimi i video-kasetave të eventeve si dhe redaktimi i 

tyre; studio regjistrimi; fotografi dhe reportazh fotografik; videoregjistrime  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/883 

(220) 08/07/2019 

(731) ORGACHIM AD Bul. Treti Mart 

No.21, 7000 Ruse, BULGARIA, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Casa Bella 

 

 
     

 

(511) 2  Bojëra, lustra, llaqe, preparate për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drudit; 

ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në form petash dhe 

pluhuri për piktorë, dekoratorë tipografë dhe artistë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/884 

(220) 08/07/2019 

(731) Velinor AG c/o Dr. iur. Adrian von 

Segesser Kapellplatz 1, 6004 Luzern,  

Switzerland, CH 

(591) Rozë, rozë e errët, e gjelbërt, e 

gjelbërt e errët 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike; preparate gastrointestinale; agjent për pastrim 

gastrointestinal; medikamente për trajtimin e sëmundjeve gastrointestinale; produkte 

përgatitëse për zorrë në natyrën e pastrimit të zorrëve.”  
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(210) KS/M/ 2019/885 

(220) 08/07/2019 

(731) Velinor AG c/o Dr.iur.Adrian von 

Segesser Kapellplatz 1, 6004 Luzern, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  PLENVU 

 

 
     

 

(511) 5  ''Preparate farmaceutike gastrointestinale; agjent farmaceutik për pastrim 

gastrointensinal; medikamente për trajtimin e sëmundjeve gastrointensinale; produkte 

farmaceutike për pastrimin e zorrëve''  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/886 

(220) 08/07/2019 

(300) 30 2019 103 966  27/03/2019  DE 

(731) Meguin GmbH & Co. KG 

Mineraloelwerke Rodener Str. 25, 66740 

Saarlouis, Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  MEGUIN 

 

 
     

 

(511) 1  “Kimikate që përdoren në industri; kimikate që përdoren në shkencë; kimikate që 

përdoren në fotografi; kimikate që përdoren në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari; rrëshira 

sintetike, të papërpunuara; plastikë e papërpunuar; preparate për fertilizim; përbërje për 

shuarjen e zjarrit; preparate për saldim; substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; 

substanca për regjje; ngjitës që përdoren në industri; preparate kimike për përdorim në 

industri; në veçanti shtesa kimike dhe fizike për lubrikante që spërkaten, yndyrë 

lubrifikuese; vajra teknike dhe për vaj të motorit; shtesa kimike për lëngje transmetimi dhe 

vajra të kompresorëve; shtesa për karburante, në veçanti karburanteve të benzinit dhe 

karburanteve të naftës; shtesa për radiator për parandalimin e ndryshkut; antifriz për lëngje 

të radiatorëve dhe për lëngje për pastrimin e xhamit të përparmë; antifriz; kimikate të 

mbushura për tavanet e veturave; aktinium; shap; aldehid amoniaku; aldehide; alginate për 

qëllime industriale; alkale; jodide alkaline për qëllime industriale; metale alkaline; kripra të 

metaleve alkaline; alkaloide; alkohol; shap alumini; klorid alumini; jodid alumini; aluminit; 

silikate të aluminit; amoniak; americium; ujë i aciduar për rimbushjen e baterive; 

anhidridet; antinomi; oksid antinomi; alkohol etilik; sodë kaustike për qëllime industriale; 

antioksidantë për përdorim në prodhim; acetate [kimikate]; aceton; acetilen; baza [preparate 

kimike]; benzene; acid benzoik; berkelium; katalizatorë biokimik; bromine për qëllime 

kimike; kimikate për dekarbonizimin e motorëve; preparate kimike për mundësimin e 

lidhjes së metaleve në aliazhe; kimikate, përpos pigmenteve për prodhimin e enamelit; 

preparate kimike për parandalimin e mykut; kimikate për ndriçimin e ngjyrave për qëllime 

industriale; kimikate për sigurimin kundër lagështisë, përpos ngjyrave për ndërtim; 
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kimikate për bërjen e tekstilit të papërshkueshëm nga uji; kimikate për bërjen e cementit të 

papërshkueshëm nga uji, përpos ngjyrave; katalizatorë; preparate për kondenzim kimik; 

preparate kriogjenike; kimikate për ripërtëritjen e lëkurës; kimikate për prodhimin e 

ngjyrave; klor; klorate; hidroklorate; kloride; kromate; oksid kromi; kripra kromi; kurium; 

detergjente për përdorim në proceset e prodhimit; estere; fermente për qëllime kimike; 

kripa hekuri; fluor; kauçuk [ngjitës] për qëllime industriale; këmbyes joni [kimikate]; 

kalium; karbonate; karbon; ftohës për motorë të veturave; ngjitës për qëllime industriale; 

zgjidhje kundër-shkumëzuese për bateri; tretës për llak; klorid magnezi; karbonat magnezi; 

metan; eter metili; benzen metili; benzol metili; natrium; neon; nitrate; fenol për qëllime 

industriale; preparate kundër vlimit për ftohës të motorëve; përbërje për riparimin e 

gomave; mastikë për goma; kripra [preparate kimike]; përbërje kimike kundër acidit; acide; 

acide me bazë benzene; acid sulfurik; elemente kimike të zbërthyeshme; acid tungstik; 

ksenon; celulozë; acetat celuloze, i papërpunuar.”  

2   “Preparate kundër ndryshkut; preparatë kundër gërryerjes; preparate mbrojtëse për 

metale; preparate kundër nxierjes për metale; yndyra kundër ndryshkut; vajra kundër 

ndryshkut; ngjyra; llaqe.”  

3   “Rrufull; preparate zbardhuese; preparate lustruese; përbërje shkëlqimi; agjensë për 

largimin e yndyrës; lëndë gërryese; sapune, parfumeri, vajra esenciale; produkte kozmetike; 

losione për flokë; pasta dhëmbësh; solucione fërkimi; regjës për qëllime kozmetike; 

preparate aloe vera për qëllime kozmetike; vajra aromatike esenciale; spërkatës për 

freskimin e frymëmarrjes; vajra esenciale nga cedari; balsame tjera përpos për qëllime 

mjekësore; vaj bergamoti; guri shtuf; kripra zbardhuese; dyllë për mobilje dhe dysheme; 

deodorante për përdorim njerëzor apo për kafshë; sapune deodorante; detergjente, përpos 

për përdorim në veprimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; diamantin [gërryes]; ajër i 

shtypur dhe i konzervuar për qëllime pastrimi dhe largimi të pluhurit; dru aromatik; 

preparate heqjen e gëlqerës për qëllime shtëpiake; kimikate për ndriçimin e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake [lavanderi]; preparate për heqjen e ngjyrës; lëndë për heqjen e yndyrës, 

përpos për përdorim në proceset e prodhimit; preparate për heqjen e llakut; largues të 

njollave; preparate shkëlqyese [dyllë]; niseshte lustrimi për qëllime të lavanderisë; 

preparate lëmuese [kollarisje]; krema kozmetike; preparate për kujdes të lëkurës [gërryese]; 

kozmetikë; preparate për kujdes të plastikës; preparate për heqjen e llakut; vaj livando; 

losione për qëllime kozmetike; agjensë pastrimi për qëllime shtëpiake; lecka të mbushura 

për pastrim; preparate për çbllokimin e gypave; sodë pastruese, për pastrim; sodë kaustike 

(finjë); vajra për qëllime pastrimi; krema për lustrim; letër për lustrim; gurë lustrimi; dyllë 

lustrimi; produkte për kujdes ndaj poliesterit; potpuri [aroma]; preparate për pastrim kimik; 

lëvozhgë kulaija për pastrim; preparate tymimi [parfume]; shkopinjë temjani; lëngje për 

pastrimin e xhamit të përparmë; preparate pastrimi për vija të karburantëve; preparate 

pastrimi për tavanet e veturave; vaj trëndafili; preparate për heqjen e ndryshkut; amoniak 

[alkali i paqëndrueshëm] [detergjent]; letër zmerile; lëndë gërryese; letër gërryese; 

gërryese; zmeril; leckë zmerile; letër zmerile; leckë gërryese; dyll rrobaqepësi; kremë për 

këpucë; shampona; terpenë [vajra esenciale]; terpentinë për heqjen e yndyrës facoleta të 

mbushura me losione kozmetike; vazelinë për qëllime kozmetike; hiri vullkanik për 

pastrim; dyllë lavanderie; vajra esenciale të limonit.”  

4   “Vajra dhe yndyra industriale; lubrifikante; përbërje për thitjen, njomjen dhe 

kontrollimin e pluhurit; karburante duke përfshirë lëngje motorike; karburant ndriçimi; 

qirinjë dhe fitilë për ndriçim; vajra dhe yndyra industriale, duke përfshirë vajra motorike, 
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lubrifikante që janë vajra për ingranazhe, vajra hidraulike; vajra kompresori [jo vajra 

ushqimore apo yndyra të ngrënshme apo vajra esenciale]; vajra që depërtojnë gërryerjen; 

vajra kontakti industriale dhe yndyra kontakti industriale; lubrifikante, gjegjësisht llak 

lidhës, jo kimik; shtesa për vajra dhe shtesa jo-kimike për shtytës [në veçanti benzin dhe 

naftë]; shtesa jo-kimike për yndyra industriale, vajra industriale, vajra motori, vajra 

transmisioni, vajra kompresori dhe vajra hidraulike; vajra për ngjyra; karburant benzeni; 

benzin; etanol [karburantë]; vaj nafte; benzinë [karburantë]; karburantë; karburantë 

mineral; shtesa karburanti jo-kimike; vajra industriale; naftë, e papërpunuar apo e rafinuar; 

yndyrë lubrifikuese; torfe [karburantë] .”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/887 

(220) 08/07/2019 

(731) ''SMIC'' SH.P.K Rr. ''Shpetim Robaj'', 

nr 227, Prishtinë, KS 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C Anton 

Cetta 5a, Prishtinë 
 

(540)  KOSOVATALENT 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, këpuce, kapele  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të përfshira në klasa të 

tjera; zbukurime per pemet e krishtlimdjes  

35  Reklamat, menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/888 

(220) 08/07/2019 

(731) “SMIC” SH.P.K. Rr. Shpetim Robaj, 

nr.227, Prishtine, KS 

(591) E kaltert, teget dhe ngjyre ari 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C Anton 

Cetta 5a, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25 Veshje, këpucë, kapele  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  
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(210) KS/M/ 2019/889 

(220) 09/07/2019 

(731) Jeton Loxha Rr. Sylejman Vokshi, nr. 

24, Pejë, KS 

(740)  Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  L-TEC 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, lëndë plastike të papërpunuara; 

plehra organike; përbërje për fikjen e zjarrit; preparate për zbutje dhe lidhje; lëndë kimike 

për ruajtjen e mallrave ushqimore; lëndë rregjëse; ngjitës që përdoren në industri  

2  Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; ngjyrues; 

acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; Bojëra alumini; Bojëra qeramike; metale në formë 

fletësh dhe pluhuri për bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët  

40  Përpunimi i materialeve; Elektrogalvanizim; Galvanizim; Gdhendje; Lëmim me anë të 

zmerilimit;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/891 

(220) 09/07/2019 

(731) “Agro Kor” Sh.P.K. Rr.” H.Prishtina”, 

Obiliq, Kosovë, KS 

(591) E gjelber, e verdhe, e kalter, e bardhë 

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

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

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

35  Reklamimi, menagjimi i biznesit, administrimi i biznesit, funksionet e zyrës  

39  Transportimi, paketimi dhe magazinimi i mallit, arranzhimi i udhëtimit  
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(210) KS/M/ 2019/892 

(220) 09/07/2019 

(731) “Agro Kor” Sh.P.K. Rr.” H.Prishtina”, 

Obiliq, Kosovë, KS 

(591) E verdhë,e gjelbert, e bardhë 

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

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

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

35  Reklamimi, menagjimi i biznesit, administrimi i biznesit, funksionet e zyrës  

39  Transportimi, paketimi dhe magazinimi i mallit, arranzhimi i udhëtimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/893 

(220) 09/07/2019 

(731) “Agro Kor” Sh.P.K. Rr.” H.Prishtina”, 

Obiliq, Kosovë, KS 

(591)  E kuqe, E verdhë,  E kalter,  E bardhë 

(740)  Shita & Associates L.L.C. Anton 

Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

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

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

35  Reklamimi, menagjimi i biznesit, administrimi i biznesit, funksionet e zyrës  

39  Transportimi, paketimi dhe magazinimi i mallit, arranzhimi i udhëtimit  
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(210) KS/M/ 2019/894 

(220) 09/07/2019 

(731) “Agro Kor” Sh.P.K. Rr.” H.Prishtina”, 

Obiliq, Kosovë, KS 

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

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

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

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

35  Reklamimi, menagjimi i biznesit, administrimi i biznesit, funksionet e zyrës  

39  Transportimi, paketimi dhe magazinimi i mallit, arranzhimi i udhëtimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/895 

(220) 09/07/2019 

(731) “Agro Kor” Sh.P.K. Rr.” H.Prishtina”, 

Obiliq, Kosovë, KS 

(591) E kuqe, e verdhë, e bardhë 

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna  

35  Reklamimi, menagjimi i biznesit, administrimi i biznesit, funksionet e zyrës  

39  Transportimi, paketimi dhe magazinimi i mallit, arranzhimi i udhëtimit  

 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 82 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

277 

 

 
 

(210) KS/M/ 2019/896 

(220) 10/07/2019 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  go+ 

 

 
     

 

(511) 32  Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, pijet 

izotonike, hipertonike dhe hipotonike  te gjitha për përdorim sipas kërkesave të atletëve; 

birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e fortë 

(stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe tabletat  

dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike  

33   Pijet alkoolike (përveç birrave); pijet e nxehta dhe të përziera alkoolike, duke përfshirë 

pijet energjike alkoolike, pijet e përziera alkoolike që përmbajnë qumësht; pijet freskuese 

alkoolike prej malte, likeri prej malti; likeret; përgatitjet alkoolike për bërjen e pijeve 

freskuese  

43  Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/897 

(220) 10/07/2019 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) Bardhë e zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32   Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, 

pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike  te gjitha për përdorim sipas kërkesave të 

atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e 

fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije 

frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe 

tabletat  dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike  

33   Pijet alkoolike (përveç birrave); pijet e nxehta dhe të përziera alkoolike, duke përfshirë 

pijet energjike alkoolike, pijet e përziera alkoolike që përmbajnë qumësht; pijet freskuese 

alkoolike prej malte, likeri prej malti; likeret; përgatitjet alkoolike për bërjen e pijeve 

freskuese  
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43   Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/898 

(220) 10/07/2019 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) Bardhë, zi, portokalli dhe kuqe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32   Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, 

pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike  te gjitha për përdorim sipas kërkesave të 

atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e 

fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije 

frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe 

tabletat  dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike  

33   Pijet alkoolike (përveç birrave); pijet e nxehta dhe të përziera alkoolike, duke përfshirë 

pijet energjike alkoolike, pijet e përziera alkoolike që përmbajnë qumësht; pijet freskuese 

alkoolike prej malte, likeri prej malti; likeret; përgatitjet alkoolike për bërjen e pijeve 

freskuese  

43   Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/899 

(220) 10/07/2019 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) Bardhë, zi, portokalli dhe kuqe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 32  Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, pijet 

izotonike, hipertonike dhe hipotonike  te gjitha për përdorim sipas kërkesave të atletëve; 

birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e fortë 

(stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe tabletat  

dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike  

33  Pije alkoolike (përveq birrave); pijet e nxehta dhe të përziera aloolike, duke përfshirë 

pijet energjike alkoolike, pijet e përziera alkoolike që përmbajnë qumësht; pijet freskuese 

alkoolike prej malte, likeri prej malti; likeret; përgatitjet alkoolike për bërjen e pijeve 

freskuese  

43  Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/900 

(220) 10/07/2019 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) Bardhë, portokalli, verdhë, gjelbër dhe 

kuqe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, pijet 

izotonike, hipertonike dhe hipotonike  te gjitha për përdorim sipas kërkesave të atletëve; 

birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e fortë 

(stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe tabletat  

dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/901 

(220) 10/07/2019 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) Bardhë, gjelbër dhe kuqe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

(540)   
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(511) 32  Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, pijet 

izotonike, hipertonike dhe hipotonike  te gjitha për përdorim sipas kërkesave të atletëve; 

birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e fortë 

(stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe tabletat  

dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/902 

(220) 10/07/2019 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) Bardhë, gjelbër dhe kaltër 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32   Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, 

pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike  te gjitha për përdorim sipas kërkesave të 

atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e 

fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije 

frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe 

tabletat  dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike  
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(210) KS/M/ 2019/903 

(220) 10/07/2019 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) Bardhë, zi, kuqe, gjelbër, vjollce dhe 

kaltër 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, pijet 

izotonike, hipertonike dhe hipotonike  te gjitha për përdorim sipas kërkesave të atletëve; 

birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e fortë 

(stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe tabletat  

dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/904 

(220) 10/07/2019 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) Bardhë, zi, kuqe, gjelbër, kafe dhe 

verdhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32   Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, 

pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike  te gjitha për përdorim sipas kërkesave të 

atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e 

fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije 

frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe 

tabletat  dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike  
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(210) KS/M/ 2019/905 

(220) 10/07/2019 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) Bardhë, kuqe, gjelbër, dhe portokalli 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, pijet 

izotonike, hipertonike dhe hipotonike  te gjitha për përdorim sipas kërkesave të atletëve; 

birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e fortë 

(stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe tabletat  

dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/906 

(220) 10/07/2019 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) Bardhë, portokalli, verdhë, gjelbër dhe 

kuqe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, pijet 

izotonike, hipertonike dhe hipotonike  te gjitha për përdorim sipas kërkesave të atletëve; 

birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e fortë 

(stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe tabletat  
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dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/907 

(220) 10/07/2019 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) Bardhë, gjelbër dhe kuqe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32   Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, 

pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike  te gjitha për përdorim sipas kërkesave të 

atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e 

fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije 

frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe 

tabletat  dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/908 

(220) 10/07/2019 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) Bardhë, gjelbër dhe kaltër 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32   Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, 

pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike  te gjitha për përdorim sipas kërkesave të 

atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e 

fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije 
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frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe 

tabletat  dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/909 

(220) 10/07/2019 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) Bardhë, zi, kuqe, gjelbër, vjollce, dhe 

kaltër 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32   Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, 

pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike  te gjitha për përdorim sipas kërkesave të 

atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e 

fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije 

frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe 

tabletat  dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/910 

(220) 10/07/2019 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) Bardhë, zi, kuqe, gjelbër, kafe dhe 

verdhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32   Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, 

pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike  te gjitha për përdorim sipas kërkesave të 

atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e 
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fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije 

frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe 

tabletat  dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/911 

(220) 10/07/2019 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) Bardhë, kuqe, gjelbër, dhe portokalli 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32   Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, 

pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike  te gjitha për përdorim sipas kërkesave të 

atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e 

fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije 

frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe 

tabletat  dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/913 

(220) 10/07/2019 

(731) MHCS 9 Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY France, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MOET 

 

 
     

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës); sidër (cider); digjestiv (tretës)(liker dhe pije të 

forta); verë; pije të forta; ekstrakte alkooli apo tharm; verërat e mbrojtura me përcaktimin e 

origjinës së Shampanjës (Champagne); verë e gazuar; viski; vodka; xhin; tekilla; rum; 

rakia; raki e mbrojtur me përcaktimin e origjinës konjak (Cognac)  
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(210) KS/M/ 2019/914 

(220) 10/07/2019 

(731) MHCS 9 Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MOET & CHANDON 

 

 
     

 

(511) 33  Klasa 33:  Pije alkoolike (përveq birrës); sidër (cider); digjestiv (tretës)(liker 

dhe pije të forta); verë; pije të forta; ekstrakte alkooli apo tharm; verërat e mbrojtura me 

përcaktimin e origjinës së Shampanjës (Champagne); verë e gazuar; viski; vodka; xhin; 

tekilla; rum; rakia; raki e mbrojtur me përcaktimin e origjinës konjak (Cognac)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/915 

(220) 10/07/2019 

(731) MHCS 9 Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  DOM PERIGNON 

 

 
     

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës); sidër (cider); digjestiv (tretës)(liker dhe pije të 

forta); verë; pije të forta; ekstrakte alkooli apo tharm; verërat e mbrojtura me përcaktimin e 

origjinës së Shampanjës (Champagne); verë e gazuar; viski; vodka; xhin; tekilla; rum; 

rakia; raki e mbrojtur me përcaktimin e origjinës konjak (Cognac)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/916 

(220) 10/07/2019 

(731) MHCS 9 Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VEUVE CLICQUOT  

 

 
     

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës); sidër (cider); digjestiv (tretës)(liker dhe pije të 

forta); verë; pije të forta; ekstrakte alkooli apo tharm; verërat e mbrojtura me përcaktimin e 

origjinës së Shampanjës (Champagne); verë e gazuar; viski; vodka; xhin; tekilla; rum; 

rakia; raki e mbrojtur me përcaktimin e origjinës konjak (Cognac)  
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(210) KS/M/ 2019/917 

(220) 10/07/2019 

(731) Airwair International Limited 

Cobb's Lane Wollaston Wellingborough  

Northamptonshire NN29 7SW  

United Kingdom, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  AIR W AIR 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për pastrim dhe lustrim të këpucëve; sapuna dhe detergjente; kremëra 

dhe mjete për lustrimin e çizmeve, mjete për pastrimin e këpucëve (mjete për lustrim); dyll 

për këpucë; krem për lëkurë, mjete për lustrimin e lëkurës; mjete për lustrimin e mbathjeve, 

tretmane për restaurim, pastrim, dhe mbrojtjen e pjeseve të sipërme të tekstilit; mjete për 

pastrim dhe mbrojtje të lëkurës   

9   Mbathje dhe rroba për mbrojtje industriale; pajisjet mbrojtëse dhe të sigurisë; 

mbathje mbrojtëse për siguri në rast të aksidenteve ose lëndimeve; mbathje mbrojtëse për 

parandalimin e aksidenteve ose lëndimeve; këpucë mbrojtëse; këpucë mbrojtëse industriale; 

këpucë mbrojtëse (për të parandaluar aksidentet ose lëndimet); këpucë mbrojtëse në rast 

aksidenti, rrezatimi dhe zjarri; çizme (këpucë mbrojtëse); çizme mbrojtëse industriale; 

çizme mbrojtëse për përdorim industrial (për të parandaluar aksidentet ose lëndimet); rroba 

mbrojtëse për parandalimin e aksidenteve; rroba mbrojtëse në rast aksidenti, rrezatimi dhe 

zjarri; rroba izoluese për mbrojtje nga aksidentet ose lëndimet; rroba mbrojtëse të punës 

(për të parandaluar aksidentet ose lëndimet); rroba mbrojtëse në rast të lëndimit; thembra 

dhe shtroja për mbathje industrial; mbrojtëse të gjurit për punëtorët; helmeta; dorza 

mbrojtëse   

18  Lëkurë, të papërpunuara ose gjysëm përpunuara; gëzof, të papërpunuara ose gjysmë të 

përpunuara; imitim i lëkurës; lëkurë artificiale nga materiali i mbeturinave prej lëkure dhe 

druri; moleskin (fije pambuku i dendur) (imitim); torbë; rripa; çanta të grave; kuletat e 

xhepit; çanta kozmetike [zbrazët]; kuletat; këllëf për çelsa; këllëf për kartela; sënduk 

(valixhe) dhe valixhe; çanta shkollore; çanta për shkollë; çanta; çanta dore; çanta shpine; 

valixhe shpine; çanta për pazar; çanta sportive; kuti, përkatësisht komplete të udhëtimit 

(artikuj lëkure); çanta udhëtimi; çadra shiu; çadra dielli dhe shkopinj për ecje; doreza për 

shkopinj dhe shkopinj për ecje; çantë e vogel dore; valixhe dore; çanta bartëse; kamxhik, 

pajisje për parzmore dhe shala kuajsh; lak lëkure; kuti, të cilat nuk janë nga lëkura; çanta 

“tote”  

25  Rroba;maica sportive, fanella;rroba të thurrura (rroba);pajisje për foshnja 

(rroba);mantela;mantel, robdëshambër;bluza;këmisha;maica;maica me jakë 

(polo);xhaketa;xhinse;maica (veshje);pantallona;të gatshme, rroba të gatshme;hellanke 

(pantallona);çorapa najloni për femra, triko;ndërresa të brendshme;mbështjellëse të 

kokës;kapela;kapela (sheshir);manshetë dore;xhaketë shiu (veshje);kapela të vogla për 

kokë;shamija, shalla;shallë shamije;shami për qafë;shalla;dorza (veshje);çorape të femrave, 

çorape të femrave (te cilat absorbojnë djersë);çorapa të shkurta;rripa;rripa të lëkurës 

(veshje);mbathje;lak për thembra;çizme;çizme për sport;shirit këmbe (gater);mbajtëse 

çorapash (treger);brez (pjese për veshje);sandale;këpucë;pjesa e sipërme e çizmeve;shtroja 

për këpucë;pjesë metalike për mbathje;thembra për mbathje;shtroja për mbathje  
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(210) KS/M/ 2019/918 

(220) 10/07/2019 

(731) D.P.T. MOBIL SHOP “GROSHA’’ 

Rr. ZAHIR PAJAZITI 50, 20000 Prizren,   

Republika e Kosoves, KS 

(591) Vjollcë, bardhë , kafe 

(740)  Kosovo Consulting Company SH.P.K 

Muharrem Fejza 340,  Royal H F/9, 10000 

Prishtina, Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35   Sherbime dyqani te shitjes me pakice dhe shumice te produkteve kompjuterike, 

elektronike dhe zbavitese, aparate telekomunikacioni, telefona celulare, pajisje telefonije 

elektronike dixhitale dore dhe produkte te tjera elektronike konsumi  

37   Sherbime per riparime telefonash celulare; riparime kompjuterash; riparimi i pajisjeve 

kompjuterike  

42   Sherbime per zhbllokime telefonash celular; shërbime konsulence për pajisje dhe 

programe kompjuterike; shërbime të mbështetjes teknike, diagnostifikimi, mirëmbajtja, 

përditësimi i pajisjeve kompjuterike, softeve, periferikeve dhe aplikacioneve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/920 

(220) 11/07/2019 

(731) “SMIC” SH.P.K. Rr. Shpetim Robaj, 

nr.227, Prishtine, KS 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C 

Anton Cetta 5a, Prishtinë 
 

(540)  KOSOVA TALENT 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapele  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  
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(210) KS/M/ 2019/921 

(220) 11/07/2019 

(731) DOKA GMBH Josef Umdasch Platz 1 

3300 Amstetten, AT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  Xlight 

 

 
     

 

(511) 6   Kallëpet si dhe përbërësit e tyre për konstruksione te betonit; kallëpet si dhe 

përbërësit e tyre prej metali ose kryesisht metalike për prodhimin e elementeve të 

parafabrikuara të ndërtimit; struktura mbështetëse dhe suportive si dhe përbërësit e tyre për 

kallëpet për përdorim në konstruksionet e betonit; skelat si dhe përbërësit e tyre; struktura 

të lëvizshme si dhe përbërësit e tyre për përdorim si kallëpe; ndihmë për transportin e 

mallrave të lartpërmendura; pajisje metalike për ndërtim, hekurishte dhe sende të vogla të 

pajisjeve metalike për montim, ndihmë per montimin, rregullimin, mbylljen si dhe për 

çmontimin e mallrave të sipërpërmendur, për aq sa përfshihen në këtë klasë; ndërprerëse të 

ankorueseve; të gjitha mallrat e lartpërmendura të bëra prej metali ose kryesisht prej metali  

7   Aparatet dhe vegla për montim horizontal, vertikal ose të pjerrët të kallëpeve lëvizëse, 

strukturat mbajtëse dhe mbështetëse, skelat si dhe përbërësit e tyre  

19   Kallëpet si dhe përbërësit e tyre për konstruksione te betonit; elemente ndërtimi të 

parafabrikuara; kallepe si dhe përbërësit e tyre për prodhimin e elementeve të 

parafabrikuara të ndërtimit; struktura mbajtëse dhe mbështetëse si dhe përbërësit e tyre për 

kallëpet për përdorim në konstruksionet e betonit; ndihmë për transportin e mallrave të 

lartpërmendura; të gjitha mallrat e lartpërmendura, jo prej metali ose jo kryesisht prej 

metali  

37   Montimi, çmontimi dhe dhënia me qira e kornizave, e strukturave mbajtëse dhe 

mbështetëse, skelat, strukturat portative, mjetet ndihmëse të transportit, te pajisjeve 

kornizuese si dhe të komponentëve të tyre dhe aksesorëve të kornizave; servisimi i 

pajisjeve, duke përfshirë pastrimin, mirëmbajtjen, mirëmbajtjen parandaluese, riparimin 

dhe riparimin e formave, të strukturave mbajtëse dhe mbështetëse, të skelave, strukturave 

portative, mjeteve të transportit, të pajisjeve të formave si dhe të komponentëve të tyre dhe 

të aksesorëve të kornizave; mbikëqyrjen dhe shërbimin e konsumatorëve për shërbimet e 

lartpërmendura; konsultime ndërtimore dhe planifikim në fushën e inxhinierisë së 

kornizave dhe konstruksioneve të betonit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura për palët e 

treta  

42   Shërbimet e inxhinierisë dhe konsulencës në fushën e inxhinierisë së kornizimit dhe 

konstruksione te betonit, duke përfshirë planifikimin, projektimin dhe zhvillimin e 

strukturave të kornizave, strukturat mbajtëse dhe mbështetëse dhe të skelave si dhe të 

komponentëve të tyre dhe të aksesorëve, si dhe zhvillimin, përpunimin teknik dhe logjistik, 

mbështetjen e projekteve të kornizave; konsultimi në fushën e inxhinierisë se betonit dhe 

procesit të ndërtimit, duke përfshirë monitorimin, inspektimin si dhe shqyrtimin e 

maturitetit te betonit; hartimin dhe zhvillimin e programeve kompjuterike në fushën e 

inxhinierisë së kornizimit, duke përfshirë sigurimin e softuerit të shkarkueshëm dhe jo të 

shkarkueshëm; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit jo të shkarkueshëm për 

inspektim, ndjekjen dhe përpunimin e të dhënave dhe dokumenteve specifike të 

konsumatorëve dhe formularëve nëpërmjet rrjeteve kompjuterike, intranetit dhe internetit; 

zhvillimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e programeve të përpunimit të të dhënave për 
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planifikimin, administrimin dhe përdorimin e kornizave, strukturave mbajtëse dhe 

mbështetëse, si dhe të skelave dhe komponentëve të tyre dhe të aksesorëve, pra në fushën e 

konstruksioneve të betonit; shërbimet e konsulencës në lidhje me përdorimin e programeve 

të tilla të përpunimit të të dhënave; të gjitha shërbimet e lartpërmendura për palët e treta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/922 

(220) 12/07/2019 

(731) August Storck KG Waldstrasse 27 

13403 Berlin, Germany, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  merci Finest Moments  

 

 
     

 

(511) 30  Embëlsira, cokollatë; prodhime cokollate; pasta, akullore; preparate për berjen e 

prodhimeve të lartëpermendura, të përfshira ne klasën 30  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/923 

(220) 12/07/2019 

(731) FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 

Rakitje, 10437 Bestovje, Republika 

Hrvatska, HR 

(591) E gjelbër, e bardhë. 

(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Vajra esenciale; xhel masazhe, me përjashtim për qëllime mjekësore; preparate 

kozmetike për kujdes ndaj lëkures; kozmetikë; krem kozmetike; locione për qëllime 

kozmetike; yndyrna për qëllime kozmetike; pomada për qëllime kozmetike; vajra për 

qëllime kozmetike  

5   Balsame për qëllime mjekësore; ëmbëlsira, mjekësore; ëmbëlsira për qëllime mjekësore; 

ushqime supozitore dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; ushqime dietetike përshtatur 

për qëllime mjekësore; substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor; pije dietetike 

përshtatur për qëllime mjekësore; eliksir [preparate farmaceutike]; preparate farmaceutike; 

shtesa ushqimore; solucione  për lentet e kontaktit; preparate për pastrimin e lenteve të 

kontaktit; locione për qëllime farmaceutike; pomada për qëllime mjekësore; vajra për 

qëllime farmaceutike; yndyra për qëllime mjekësore; çaj mjekësor; pije mjekësore; vaj për 

fërkim; shtesa ushqimore minerale; tretësira për qëllime mjekësore; shtesa dietike proteine; 

shurupe për qëllime farmaceutike; vaj të mëlçisë të cod; vajra mjekësore; tableta për 

qëllime farmaceutike/lozenge për qëllime farmaceutike; preparate vitaminash; kapsllëk, 

(ilaçe për zbutjen-)  
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(210) KS/M/ 2019/924 

(220) 12/07/2019 

(731) FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 

Rakitje, 10437 Bestovje, Republika 

Hrvatska, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  MACULIN BLUE PROTECT 

 

 
     

 

(511) 3  Xhel masazhe, me përjashtim për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për 

kujdes ndaj lëkures; kozmetikë; krem kozmetike; locione për qëllime kozmetike; yndyrna 

për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike  

5   Balsame për qëllime mjekësore; ushqime dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor; preparate farmaceutike; shtesa 

ushqimore;     solucione  për lentet e kontaktit; preparate për pastrimin e lenteve të 

kontaktit; preparate kimike për qëllime farmaceutike; preparate kimike për qëllime 

mjekësore; pomada për qëllime mjekësore; ilaçe për qëllime njerëzore; locione për qëllime 

farmaceutike; vajra për qëllime farmaceutike; yndyra për qëllime mjekësore; vaj për 

fërkim; preparate vitaminash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/925 

(220) 12/07/2019 

(731) FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 

Rakitje, 10437 Bestovje, Republika 

Hrvatska, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  KOPRIVIT 

 

 
     

 

(511) 3   Preparate zbardhëse; preparate për pastrim, krues dhe gërryes; sapune tuateti; 

parfume, vajra esenciale/vajra eterike, kozmetikë, locione flokësh; pasta dhëmbësh  

5   Preparate farmacautike, veterinare dhe higjenike;  lëndë dietike për përdorim mjekësor, 

ushqim për foshnjat; fasho ngjitëse, materiale për fashatim; materiale për mbushjen e 

dhëmbëve, parafinë dentare;  dizinfektantë; preparate për shkatërrimin e kafshëve të 

dëmshme; fungicide, herbicide  

35   Reklamat, menaxhim biznesi, administrim biznesi, shërbime zyre  
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(210) KS/M/ 2019/926 

(220) 12/07/2019 

(731) FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 

Rakitje, 10437 Bestovje, Republika 

Hrvatska, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  KOPRIVIT FORTE 

 

 
     

 

(511) 3   Preparate zbardhëse; preparate për pastrim, krues dhe gërryes; sapune tuateti; 

parfume, vajra esenciale/vajra eterike, kozmetikë, locione flokësh; pasta dhëmbësh  

5  Preparate farmacautike, veterinare dhe higjenike;  lëndë dietike për përdorim mjekësor, 

ushqim për foshnjat; fasho ngjitëse, materiale për fashatim; materiale për mbushjen e 

dhëmbëve, parafinë dentare;  dizinfektantë; preparate për shkatërrimin e kafshëve të 

dëmshme; fungicide, herbicide  

35   Reklamat, menaxhim biznesi, administrim biznesi, shërbime zyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/927 

(220) 12/07/2019 

(731) FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 

Rakitje, 10437 Bestovje, Republika 

Hrvatska Bestovje, Republika Hrvatska, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  NUTRIVAL 

 

 
     

 

(511) 3   Preparate zbardhëse; preparate për pastrim, krues dhe gërryes; sapune tuateti; 

parfume, vajra esenciale/vajra eterike, kozmetikë, locione flokësh; pasta dhëmbësh  

5  Preparate farmacautike, veterinare dhe higjenike;  lëndë dietike për përdorim mjekësor, 

ushqim për foshnjat; fasho ngjitëse, materiale për fashatim; materiale për mbushjen e 

dhëmbëve, parafinë dentare;  dizinfektantë; preparate për shkatërrimin e kafshëve të 

dëmshme; fungicide, herbicide  

35  Reklamat, menaxhim biznesi, administrim biznesi, shërbime zyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/928 

(220) 12/07/2019 

(731) Reign Beverage Company LLC 

1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 

California 90063, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  
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(511) 32  ''Pije për fitnes“  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/929 

(220) 12/07/2019 

(731) Reign Beverage Company LLC 

1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 

California 90063, US 

(591) E verdhë, e kaltërt dhe e zezë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  ''Pije për fitnes“  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/930 

(220) 12/07/2019 

(731) Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  BAYER 

 

 
     

 

(511) 1  “Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; substanca kimike për konzervimin e gjërave ushqimore; Materiale 

për rritje, fertilizator dhe kemikale për përdorim në bujqësi, pylltari dhe kopshtari; 

Kemikale për përdorim në akuakulturë; preparate kemikale për trajtimin e farave; substance 
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kemikale, material kemikale dhe preparate kemikale, dhe elemente natyrale; preparate për 

rregullimin e rritjes së bimëve.”  

3  “Preparate për zbardhim dhe substance të tjera për përdorim në lavanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapun jo-medicinal; parfumeri, vajëra esencialë, 

kozmetikë jo-medicinale, losione flokësh jo-medicinal; pasta për dhëmbë jo-medicinale”  

5   “Preparate medicinale; preparate veterinare; preparate farmaceutike; ilaçe për shërim 

farmaceutike dhe natyrale; shtojca dietale dhe preparate dietale; shtojca dietale për njerëz 

dhe kafshë; ushqim dietal dhe substance të përshtatura për përdorim medicinal dhe 

veterinari, ushqim për bebe; preparate sanitare dhe artikuj; dezinfektues dhe antiseptik; 

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide; herbicide; sapun dhe detegjent medicinal 

dhe të sanitarizuar; fasha medicinale për lidhje, mbulim dhe aplikim; preprate dhe artikuj 

për kontrollimin e instekteve të dëmshme; leukoplaste, material për fashim; material për 

mbushje të dhëmbit, dyll dental”  

9   “Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vëzhguese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, vëzhguese (supervizuese), shpëtim jetësh dhe 

edukative; mbetje të regjistruara; bartësit e të dhënave magnetike; disqe regjistrimi; softuer; 

softuer kompjuterik; aplikacion softueri; informata teknologjike dhe audio-vizuale, pajisje 

multimediale dhe fotografike; aparate për regjistrim, transmetim apo riprodukim të zërit 

apo imazheve; pajisje optike, përforcues dhe korrektues; hulumtime shkencore dhe aparate 

laboratorike, aparate edukative dhe simulator; pajisje për procesimin e të dhënave; 

kompjuter; reagjent kemikal”  

10  “Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, dentare dhe veterinare; aparate dhe 

instrumente medicinale dhe veterinare; proteza dhe transplatime artificiale; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; ndihmë ortopedike dhe lëvizshmërie; pajisje 

terapeutike dhe ndihmëse për të paaftët; pajisje për terapi fizikale; aparate masazhe; 

aparate, pajisje dhe artikuj për ushqimin e foshnjeve”  

31  “Produkte bujqësore, akuakulturore, kopshtarie dhe pylltarie të papërpunuara dhe të pa 

procesuara; drithëra dhe fara të papërpunuara dhe të paprocesuara; fruta dhe perime të 

freskëta, bimë të freskëta; bimë natyrale dhe lule; kokrra, bimë dhe fara për mbjellje; gjëra 

ushqimore dhe pije për kafshë; fara bujqësore dhe akuakulturore, kopshtarie dhe produkte 

pylltarie; gjëra ushqimore dhe foragjere për kafshë; foragjere; gjëra ushqimore për kafshë”  

35   “Shërbimet e reklamimit, marketingut dhe konsulencë promovuese, këshilluese dhe 

asistuese; administrim biznesi; menaxhim biznesi; këshilla biznesi; konsulencë biznesi; 

asistencë biznesi, menaxhim dhe shërbime administrative; analizim biznesi, hulumtim dhe 

shërbimet informative; shërbimet e reklamimit dhe promovimin në lidhje me konsulencat; 

ofrimin e vendeve të blerjes on-line për blerësit dhe shitësit e mallërave dhe shërbimeve; 

promovimin e shitjeve për të tjerët; shërbimet e shitjeve më pakicë dhe shumicë në lidhje 

me preparatet medicinale, preparate veterinarike, preparate farmaceutike, mjete 

farmaceutike dhe natyrale, shtojca dietale dhe preparate  dietale, shtojca dietale për njerëz 

dhe kafshë, ushqim dietal dhe substance të përshtatura për përdorim medicinal dhe 

veterinarie, ushqim për foshnja; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me 

preparate sanitare dhe artikuj, dezinfektues dhe antiseptik, preparate për shkatërrimin e 

parazitëve, fungicide, herbicide, medicinale dhe sapun të sanitarizuar dhe detergjent, mjete 

për fashim, mbulim dhe aplikim, preparate dhe artikuj për kontrollimin e instekteve të 

dëmshme, leukoplaste, materiale për fashim, material për mbushje të dhëmbit, dyll dental”  

41   “Shërbime edukimi; ofrimin e trajnimeve; zbavitjes; aktivitete sportive dhe kulturore; 
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publikimet dhe raportimet; zbavitje, edukim dhe shërbime udhëzuese”  

42   “Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese dhe dizajnimi në lidhje me të 

njejtat; analizat industrial dhe shërbimet e hulumtimit; dizjanimin dhe zhvillimin e 

harduerit dhe softuerit kompjuterik; shërbimet shkencore dhe teknologjike; shërbimet e 

konsultimeve për informacionet teknologjike [IT]; zhvillim të softuerit, programimin dhe 

implementimin; hulumtimet softuerike; dizajnimin, zhvillimin dhe implementimin e 

softuerit”  

44   “Shërbimet medicinale; shërbimet veterinare; përkujdesje higjenike dhe bukurie për 

njerëz; përkujdesje ndaj higjienës dhe bukurisë për kafshë; bujqësi, akuakulturë, kopshtari 

dhe shërbimet pylltarie; shërbimet e përkujdesit të shëndetit të njerëzve; shërbimet e 

përkujdesit të shëndetit të kafshëve”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/941 

(220) 16/07/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) Bardhë, zi, hint dhe gold  

Bardh - C0 M0 Y0 K0 

Zi - C0 M0 Y0 K100 

Gold - C0 M20 Y100 K0 

Hint - C0 M0 Y0 K5 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, kakao, çokollatë ose çaj bazë  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/961 

(220) 16/07/2019 

(731) BNP Paribas S.A. 16, boulevard des 

Italiens 75009 Paris, FR 

(591) Gjelbërt (Pantone 340) 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9   Kartela të menqura apo kartela me mikroprocesorë dhe kartela magnetike 

dhe në veçanti kartela të pagesave, kredit kartela, debit kartela, kartela të besnikërisë, 

kartelat e zbritjes, çanta elektronike; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave, 

makinë automatike për shpërndarjen e parave;  kalkulator xhepi; detektor i monedhave 

falso; lexues për kartela të menqura apo kartelave me mikroprocesorë, kartela magenitke, 
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kartela të pagesave, kredit kartela, debit kartela, kartela të besnikërisë, kartela të zbritjes; 

program (softuer), në veçanti program (softuer) për pagesa të sigurta, për rrjetet 

kompjuterike të komunikimit siç është internet; pajisje për përpunimin e pagesave të 

sigurta, për rrjetet kompjuterike të komunikimit siç është internet  

35  Asistencë në menaxhimin tregtarë ose industrial; konsulencë në menaxhimin dhe 

organizimin e biznesit; konsulencë profesionale të biznesit; ekspert të efikasitetit; 

informacion mbi biznesin; hetimet e biznesit; hulumtim biznesi; informacion mbi biznesin; 

përhapjen e reklamave;  asistencë në menaxhimin tregtarë ose industrial; kontabilitet; 

përgaditja e vlerësimit tatimor; reklamim direkt me postë (traktet, prospektet, materiale të 

shtypura, mostrat); studime të marketingut; mbledhja e të dhënave në një skedar master; 

menagjimi i kompjuterizuar i dosjeve; parashikimi ekonomik; hartimi i pasqyrave të 

llogarive; reklamat; reklama në linjë (online) në rrjete kompjuterike të komunikimit siç janë 

interneti dhe intranet; kërkimet e të dhënave në dosjet e kompjuterizuar për të tjerët; dhënia 

me qira e kohës së reklamimit në rrjete kompjuterike të komunikimit siç janë interneti dhe 

intranet; përgatitja e kolonave të publicitetit elektronik; sigurimin e informacionit, 

konsulencës dhe ndihmës administrative dhe komerciale për krijimin e pagesave të sigurta 

për tregtinë në internet në rrjete kompjuterike të komunikimit siç është internet; vlerësimet 

e biznesit komercial; hulumtimi i tregut, informacioni statistikor  

36  Veprime bankare (Banking), çështjet financiare, analiza financiare, konsulencë 

financiare, shërbime financiare, agjencitë e mbledhjes së borxheve, kreditë, blerjet me qera, 

çështjet e pasurive të patundshme, brokerimi i pasurive të paluajtshme, vlerësimet e 

pasurive të paluajtshme, konsulencë për pasurinë e patundshme, vlerësimi financiar i 

pronës, informacion mbi pasuritë e paluajtshme, administrimin e pasurive të paluajtshme, 

mbledhjen e qerasë, sigurimin, në veçanti sigurimin e strehimit dhe sigurimin për qeranë e 

pa paguar, konsulencë sigurimi, informacione sigurimi, depozitat e sigurisë, kursimet, 

vlerësimet financiare (sigurimet, bankat, pasuritë e paluajtshme), informacion financiar, 

fonde të përbashkëta, investime kapitale; çështjet monetare, shërbime aktuariale, faktoring, 

zyrë krediti, kuotimet e bursës, brokerimi i sigurisë, bankat e kursimeve, investimet e 

fondeve, shërbimet e kredit kartelës, shërbimet e debit kartelës, transaksionet në valutë, 

verifikimi i qeqeve (qek bankar), lëshimi i qeqeve të udhëtarëve, lëshimi i qeqeve bankare, 

shërbimet e depozitave të sigurta, shtëpitë e pastrimit (financiare), brokerimi i sigurimeve, 

depozitat e sendeve me vlerë, lëshimi i kuponave, lëshimin e kredit kartelave, lëshimin e 

kartelave të besnikërisë (shërbime financiare), vlerësimet e taksave, shërbimet e 

mirëbesimit (fiduciare), transferimin e fondeve elektronike, menaxhimin e pasurive të 

patundshme, menaxhimin e pasurisë, nenshkrimi i sigurimeve detare, nënshkrimi i 

sigurimeve të aksidentit, nënshkrimi i sigurimit nga zjarri, nënshkrimi i sigurimeve 

shëndetësore, dhënia me qera e apartamenteve dhe banesave, dhënia me qera e zyrave 

(çështjet e pasurisë së patundshme), hipoteka bankare, veprime bankare (banking), 

transaksionet financiare, operacionet monetare, kreditë me këste, sponsorizimi financiar, 

huatë (financimi), transaksionet financiare, veprim bankar direkt (veprim bankar nga 

shtëpia); veprime bankare (banking), informacion financiar dhe monetary, konsulencë dhe 

asistencë; veprime bankare nëpërmjet rrjetit (online banking), financiare, monetare, të 

sigurimeve dhe të pasurive të patundshme në rrjetet e telekomunikacionit (duke përfshirë 

telefonat celularë), rrjetet e transmetimit të të dhënave dhe rrjetet kompjuterike të 

komunikimit siç janë interneti dhe intranet, nëpërmjet faqeve elektronike  
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(210) KS/M/ 2019/962 

(220) 16/07/2019 

(731) Macdonald & Muir Limited 

The Cube 45 Leith Street Edinburgh EH1 

3AT SCOTLAND United Kingdom, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ARDBEG 

 

 
     

 

(511) 33   Verëra, pije alkoolike dhe likere   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/963 

(220) 16/07/2019 

(731) Wultra s.r.o. Bělehradská 858/23 

120 00 Praha 2, CZ 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)  WULTRA 

 

 
     

 

(511) 9   Programe për kompjuter; Softuer; Softuer aplikacion; Softuer kompjuterik i 

telefonisë; Softuer i komunikimit; Softuer për sigurinë e rrjetit dhe pajisjes; Softueri i 

sigurisë; Softuer i shkarkueshëm i sigurisë kompjuterike; Softuer kompjuterik për 

enkriptim; Softuer për dekodim; Platformat softuerike kompjuterike; Programet 

kompjuterike për mundësimin e qasjes ose kontrollit të hyrjes; Softuer kompjuterik për 

enkriptim; Softuer kompjuterik për interpretimin e shenjave të gishtërinjve ose të gjurmëve 

të shuplakave; Kompjuterë dhe harduer kompjuterik; Servera komunikimi [harduer 

kompjuterik]; Harduer për VPN [rrjeti privat virtual]; Harduer i serverit të qasjes në rrjet; 

Harduer për LAN [rrjeti operativ lokal]; Harduer i rrjeteve kompjuterike  

35   Shërbimet me pakicë në lidhje me softuerët kompjuterik; Shërbime me shumicë në 

lidhje me softuerët kompjuterik; Shërbime me pakicë në lidhje me harduerët kompjuterik; 

Shërbime me shumicë në lidhje me harduerët kompjuterik  

42   Dizajnimi dhe zhvillimi i programeve te sigurisë së internetit; Dhënia me qira e 

programeve të sigurisë së internetit; Konsulencë në fushën e softuerit të sigurisë; Softueri si 

shërbim (SaaS); Dhënia me qira e softuerit; Dizajnimi i softuerit kompjuterik; Instalimi dhe 

mirëmbajtja e programeve kompjuterike; Përditësimi i softuerit të kompjuterit; Hulumtimi 

për softuerin kompjuterik; Zgjidhja e problemeve të harduerit dhe softuerit; Konfingurimi i 

harduerit kompjuterik duke përdorur softuerin; Platforma si shërbim (PaaS); Zhvillimi, 

programimi dhe implementimi i softuerit; Shërbimi i ofrimit të informatave, këshillave dhe 

konsulencës në fushën e softuerit kompjuterik; Dizajnimi i harduerit kompjuterik; 

Konsulencë në lidhje me kompjuterët; Dizajnimi i harduerit kompjuterik; Dhënia me qira e 

harduerëve kompjuterik; Zhvillimi i harduerëve kompjuterik; Identifikimi i problemeve të 

harduerit kompjuterik me anë të përdorimit të softuerit; Hulumtimi në fushën e harduerëve 

kompjuterik; Konsulenca në lidhje me dizajnin dhe zhvillimin e harduerëve kompjuterik  

45   Konsulencë për sigurinë fizike; Vlerësimi i sigurisë; Vlerësimi i sigurisë së rreziqeve; 
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Shërbimet elektronike të monitorimit për qëllime sigurie; Shërbimet e informacionit lidhur 

me sigurinë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/964 

(220) 16/07/2019 

(731) " EUROMOBILJE shpk,  

Rruga " Sabaudin Gabrani" Godine 1 

kateshe, Tirane, AL 

(591) E zezë, e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1   Aparatet dhe instalimet për ndriqim,ngrohje,valvulat e ajrit për instalimet e 

ngrohjes me avull,ftohje,aparat për ftohje te ajrit,prodhimin e avullit, gatim, toasters 

bukë/toasters,makina kafeje elektrike, enë gatimi elektrike, tharje, ventilim  

20   Mobilje, mobilje druri,mobilje(zyra), kolltuke, karrike, dollape, pasqyra  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/965 

(220) 17/07/2019 

(731) ARKATANA SH.P.K. Gjilan 

/Rr,,Mulla Idrizi p.n, KS 

(591)  E Kuqe, E Bardhë, E Bardhë,  E Hirt 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik; pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf)  

2  Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur)  

3    Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive  
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4  Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike  

6  Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku  

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore   

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë  

9  Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 

aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim ,te 

ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD dhe incizues të tjerë 

digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë parash, makina 

kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë 

për fikjen e zjarrit; telefona (mobil)  

10  Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje  

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta  

13  Fishekzjarre  

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve)  

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike  

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre)  

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik  

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh, takëme kuajsh; çanta për gjueti  

19  Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 
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(jo metalike)  

20  Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje  

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera  

22    Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra  

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil  

24    Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline  

25  Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele  

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale     

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta  

28  Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball  

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz  

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

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

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake  

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije)  

33  Pije alkoolike (përveç birrave)  

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare  

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing  

36  Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë; sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash  

37  Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi  

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon  

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 
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veturë  

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim  

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës)  

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

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

kompjuterik; programim në kompjuter   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri (menzë)  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për njerëz 

dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të telemedicinës  

45  Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/969 

(220) 18/07/2019 

(731) MAXIMA DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

LUČANI Dragiše Mišovića 16 Lučani 

Srbija, RS 

(591) Portokalli (Pantone 021C) 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Ngjitës për përdorim industrial  

2  Ngjyrat  

19  Materiale ndërtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/970 

(220) 18/07/2019 

(731) SIESTA SH.P.K Gjilan/ k.p 60000 

Rr,,Medellin Albrite,, nr .247, KS 

(591) E kaltert e mbyllu, e verdhët 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, 

kallam, bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të 

këtyre materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje  

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline  

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele   
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26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale  

27  Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese;varëse muri (jo tekstile);tapeta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/971 

(220) 18/07/2019 

(731) SIESTA SH.P.K Gjilan/ k.p 60000 

Rr,,Medellin Albrite,, nr .247, KS 

(591) E Kaltert e Mbyllur, E Verdhë 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, 

kallam, bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të 

këtyre materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje  

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline  

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele  

26  Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale  

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/972 

(220) 19/07/2019 

(731) MAXIMA DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

LUČANI Dragiše Mišovića 16 Lučani 

Srbija, RS 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Ngjyra  
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(210) KS/M/ 2019/981 

(220) 22/07/2019 

(300) Z-201970055  22/01/2019  SI 

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Şmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, 

SI 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VALTRICOM 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/982 

(220) 23/07/2019 

(731) Sinani & Com " SH.P.K. JANINA 

P.NR.,PRIZREN, KS 

(591) Portokalli dhe e bardhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3   Preparate zbardhuese, pastrim, larje, lustrim, preparatet gërryese për përdorim në 

lavanderi, sapun për përdorim personal, kripë dushi dhe vaske për qëllime jo mjekësore, 

përgatitjet e dushit jo për qëllime mjekësore, shapon, shapon për ripërtëritjen e flokëve, 

balsam flokësh, kremra për flokë, xhel për flokët; llak për flokët, deodorantët dhe 

antidjersat;  xhel për rroje, xhel për pas rroje, xhel dhëmbësh, xhel dushi,shkëlqyes flokësh, 

përgatitje për pastrimin e flokëve, bojë për flokët, dyllë për depilim, larës goje jo për 

qëllime mjekësore, pastë dhëmbësh, krem kozmetike dhe kremra, vajra esencialë, krem 

pudër , shkumë dhe sapun rroje, kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, 

pastrues për lëkurën, zbutës për flokët e thatë, krem kozmetike, maska bukurie, make-up, 

preparate për grim (kozmetikë), lapsa kozmetike, buzëkuq, manikyr për thonj, llak thonjsh, 

pastrues për manikyrin e thonjve, pastrues make-up, parfume, kolonjë, solucion dhe krem 

pas rrojës, deodorante për pastrim personal, kremra për fëmijë, vaj për fëmijë, pudër për 

fëmijë, kremra kozmetikë; detergjentë; peceta higjenike, peceta të mbushura me detergjent 

për pastrim; faculeta, faculeta  të mbushura me pastrues të lëkurës; faculeta të mbushura me 

losion kozmetike, facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të lagura  

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe artikuj prej metaleve të çmuara ose të veshur 



Buletini Zyrtar Nr. 82 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

304 

 

me metale të tilla që nuk përfshihen në klasa të tjera; bizhuteri, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; instrumentet horologjike dhe kronometrike; bizhuteri,  bizhuteri (Gurë të çmuar 

artificialë ), bizhuteri prej qelibari të verdhë,  bizhuteri të emaluara, byzylykë [bizhuteri]; 

gurë gjysëm të çmuar, gurë   të çmuar; punime artistike prej metali të çmuar; qelibar, i 

pastër ose gjysëm i pastër; unaza [bizhuteri]; vathë; vegla shtepiake prej metali të qmuara; 

zinxhirë [bizhuteri]  

24   Tekstil dhe mallra prej tekstili; mallra tekstli për përdorim në amvisëri, që nuk janë të 

përfshira në klasat tjera: perde, mbulesa krevati, qarqaf (tekstil), këllëf jastëkësh, batanije, 

jorgan, peshqir; flamuj, etiketa nga tekstili; batanije mbështjellëse.  

25   Veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe veshjet e jashteme, të ndryshme nga ato për 

qëllime të veçanta mbrojtëse; çorape, shalle, rripa (veshje); veshmbarthje, këpucë, papuce, 

sandale; mbulesa koke, kapela  

32   Birra; ujë  minerale dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupet dhe përgatitjet tjera për prodhimin e pijeve  

35   Shërbime e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me artikujt e tualetit, vajra 

esenciale, kozmetikës, higjienës, tekstilit dhe produkteve nga tekstili qe jan te  detikuara per 

amviseri,tekstilit dhe mallrave prej tekstili, veshjeve dhe veshmbarthjeve, këpucë, pijeve jo 

alkoolike, metaleve të çmuara dhe aliazheve e tyre dhe artikuj prej metaleve të çmuara ose 

të veshur me metale të tilla që nuk përfshihen në klasa të tjera; bizhuteri  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/984 

(220) 23/07/2019 

(731) VINARC SH.P.K Vinarc i Eperm-

Mitrovicë, KS 

(591) E zezë 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  VINARC 

 

 
     

 

(511) 31  Drithëra dhe produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë që nuk janë të 

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

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake  

33  Pije alkoolike (përveç birrave)  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri (menzë)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/985 

(220) 23/07/2019 

(731) “ FRESH-CO SH.P.K” 

Rr.Beteja e Loxhës, Pejë. Pa numer., KS 

(591) E bardhë, E kuqe, E verdhë 

 
 

(540)   
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(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne lavenderi ; pastrim, 

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

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve; deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; 

përgaditjet aromatike të dhomës 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/986 

(220) 23/07/2019 

(731) “ FRESH-CO SH.P.K” 

Rr.Beteja e Loxhës, Pejë. Pa numer., KS 

(591) E bardhë, E kuqe 

(740)  Kenan Katanolli Rr. “Agim 

Radoniqi” Nr. 9 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne lavenderi ; pastrim, 

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

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve; deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; 

përgatitjet aromatike të dhomës 
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(210) KS/M/ 2019/987 

(220) 23/07/2019 

(731) REMADEGROUP 21 avenue de la 

Pierre Vallée, ZA de l’Estuaire 50220 

Poilley, FR 

(591) E zezë, oker, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9   Aparate telefonike; komponentë elektronikë; bateri; kufje telefonike; kartela 

kreditore telefoni; arka për telefonë; adapter telefoni; takëm kufjesh telefoni; tela magnetic 

telefoni; shirita për telefonë cellular; zëra (melodi) telefonësh (të shkarkueshme); tastiera 

për telefonë mobil; bateri për telefonë mobil; softuer mobile (celulari); mbulesa për telefonë 

cellular; ekrane për telephone mobil; softuer kompjuterik për telefona mobil; mbajtës të 

përshtatur për telefonë mobil; karikues baterish për përdorim me telefonë; takeme të 

përshtatura për përdorim pa duar për telefonë; bartës të përshtatur për telefonë mobil; prize 

telefoni; softuer për lojëra elektronike për telefon mobil; softuer i aplikueshëm për telefonë 

mobil; mbajtës të përshtatur për telefon mobil; takëm telefoni me ekran dhe tastiere; USB 

kablo për telefonë cellular; aplikacione të lëvizshme; momorie e jashtme për telefonë për 

cellular; furnizues rryme për smartfonë; karikues për smartfonë; kablo zgjatës telefoni; arka 

lëkure për telefonë mobil; paisje të përshtatura për përdorim pa duar për telefonë mobil; 

grafikone të shkarkueshme për telefonë mobil; sisteme telefoni për inkorporim të 

interkominikimeve; stacione lidhjesh për smartfonë; stacione lidhjesh për telefonë mobil; 

karikues për telefonë mobil; stacione lidhjesh mobile; prize kundër pluhurit për telefonë 

cellular; mbatjës të përshtatur pa duar për telefonë cellular; mikrofonë të përshtatur për 

përdorim pa duar për telefonë cellular; kufje pa tel për smartfonë; fotografi të 

shkarkueshme balinash të ruajtshme për telefonë; modle ekranesh për telefonë mobil; 

ekrane për smartfonë; mikrofon ndihmës për telefon mobil; bateri ndihmëse për telefon 

mobil; kapak të palueshëm pë telefon mobil; softuer aplikativ i shkarkueshëm për 

smartfonë; kuti për lidhje të telave të telefonit; mikorfon; softuer aplikativ për kompjuter 

për telefonë mobil; kapak palues për smartfonë; kufje pa tel për përdorim me telefonë 

mobil; karikues baterish për telefon cellular për përdorim në veturë; monitme pulti për 

telefonë mobil; priza kundër pluhurit për prize të telefonëve mobil; kufje për përdorim pa 

duar për telefonë cellular; tapete (fotografi) të shkakrkueshme për kompjuter dhe telefonë; 

siteme programesh operative për smartfonë; kapak për telefonë mobil të bërë nga pëlhura 

ose materiale telstili; këmbyes gjinor (kablo adaptues) për telefon cellular; adaptues për 

lidhje telefonësh në ndihmesat ndëgjuese; softuer për lojëra kompjuteri për përdorim në 

telefon mobil ose cellular; VOIP telefonë; arka për telefonë mobil të bërë nga lëkura ose 

imitimi i lëkurës; mbrojtës të ekraneve (displait) në formë të filmit (folisë) për telefonë 

mobil; softuer kompjuterik që munëson transmetimin e fotografive deri te telefonët mobil; 

programe dhe softuer kompjuteri për procesuim të imazheve për përdorim në telefonët 

mobil; film (foli) mbrojtëse i lëngëshëm kristalor për smartfonë; telefonat celularë që kanë 

kube tastiere dhe numra të mëdhenj që ndihmojnë përdoruesit që kanë shikim të dëmtuar 

ose pengesa në shikim  
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(210) KS/M/ 2019/988 

(220) 23/07/2019 

(300) 018024588  19/06/2019  EU 

(731) ETEX BUILDING PERFORMANCE 

INTERNATIONAL SAS 500 rue Marcel 

Demonque Zone du Pôle Technologique 

Agroparc, F-84000 Avignon, FR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  CREASON 

 

 
     

 

(511) 6   Gjëra të vogla nga hekurishtet; ndarëse nga metali; profile nga metali; sisteme 

fiksuese për borde ndërtimi; vida, bulona, gozhda, shtrëngues  

17  Izolues dhe artikuj barierash dhe materiale; volosësh, përbërës zaptues dhe mbushës; 

komponime bashkimi; borde (tabela) izoluese ndërtimi; tabla izoluese gjipsi  

19  Tabela ndërtimi (jo metalike); mbulesa muri (jo metalike); mbulesa tavani (jo 

metalike); ndarës (jo metalik); shtroje për dysheme (jo metalike); gipskarton; përgatitje për 

suva; gips  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/989 

(220) 23/07/2019 

(731) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK 

HİZMETLERİ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Evren Mahallesi, Gülbahar 

Caddesi, No: 96 Bağcılar – Istanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540) 

 

 

     

 

(511) 25   Veshje, posaqërisht pantallona, xhaketa, xhybe, kapotë, funde, kostume, triko, 

jelek, këmisha, astar të gatshëm të bërë nga lëkura (pjesë e veshjes), këmisha me mëngë të 

shkurtëra, xhupe, fustane, bermuda (pantallona të shkurtëve), pantallona të shkurtëra 

(shortce), pizhame, pullover, xhinse, tuta, veshje shiu, veshje plazhi, kostume banje, 

kostume noti; veshje për sport (për përdorim ekskluziv për sport), veshje pë bebe, 

posaqërisht, këmisha, brekë, kapotë, fustane; veshje të brendshme, posaqërisht, brekë 

boksiere, sutjen, brekë, pantallona; çorape; veshmbathje, posaqërisht këpucë duke 

përjashtuar këpucët ortopedike, sandale, çizme jo ujëlëshuese, çizme për ecje, çizme të 

shkurtëra, këpucë sporti, papuçe; pjesë të këpucëve, posaqërisht take, taban për 

veshmbathje, pjesë të epërme për veshmbatje; kësula, posaqërisht kapela, kapela kafke, 

kapela sporti, kësula, bereta; dorëza (veshje), çorape (geta), rripa (veshje), fanela (të 

brenshme),  pëlhurë (veshje), shalle, shalle qafe, kollarë, kravata, kravatë (flutur), rripa 

lastiku  

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; fuksione zyre; të bërit bashkë, për 

përfitim të tjerëve të mallrave të ndryshëm, posaqërisht, të preparateve për zbardhje dhe 

pastrim, detergjenteve të ndryshëm nga ata qe përdoren ne procesin e prodhimtarisë dhe për 

qëllime mjeksore, zbardhues lavanderie, zbutës përluhurash për përdorim në lavanderi, 

heqësve të njollave, detergjentëve për enë, parfumerisë, kozmetikës jo mjeksore, aromave, 
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deodorantëve për përdorim personal dhe për kafshë, sapunit, preparateve për kujdes dentar, 

dentifiricëve, lustruesve të denturave, preparateve për zbardhje të dhëmbëve, shpërlarësve 

të gojës, jo për qëllime mjeksore, preparateve abrazive, pëlhurave abrazive, letrës zmerile, 

shkumës së detit, pastave abrazive, preparateve lustruese për lëkurës, vinilit, metalit dhe 

drurit, lustruesve dhe kremërave për lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyllit për lustrim, lëkurës 

së papërpunuar ose gjysëm të përpunuar dhe gëzofëve të kafshëve, imitimeve të lëkurës, 

lëkurës së fortë, lëkurës që përdoret për astar, mallrave të bëra nga lëkura, imitimit të 

lëkurës ose materialeve tjera, të përcaktuara për gjërat për bartje, çantave, kuletave, kutive 

dhe valixheve të bërrë nga lëkura ose lëkura e fortë, arkave të çelsave, bagazheve, koferëve, 

çadrave, çadrave për hije, çadrave të diellit, bastunëve, kamxhikëve, prazmoreve, shalave, 

yzengjive, rripave nga lëkura (takëm kuajsh), veshjeve, posaqërisht, pantallonave, 

xhaketave, xhybeve, kapotëve, fundeve, kostumeve, trikove, jelekëve, këmishave, astarit të 

gatshëm të bërë nga lëkura (pjesë e veshjes), këmishave me mëngë të shkurtëra, xhupeve, 

fustaneve, bermudave (pantallona të shkurtëra), pantallonave të shkurtëra (shortce), 

pizhameve, pulloverëve, xhinseve, tutave, veshjeve për shi, veshjeve për plazh, kostumevë 

për banje, kostumeve për not, veshjeve për sport (për përdorim ekskluziv për sport), 

veshjeve pë bebe, posaqërisht, këmishave, brekëve, kapotëve, fustaneve, veshjeve të 

brendshme, posqërisht, brekëve boksiere, sutjenëve, brekë (lloje brekësh), pantallonave, 

çorapeve; veshmbathjeve, posqërisht, këpucëve duke përjashtuar këpucët ortopedike, 

sandaleve, çizmeve jo ujëlëshuese, çizmeve për ecje, çizmeve të shkurtëra, këpucëve sporti, 

papuçeve, pjesë të këpucëve, posaqërisht, takeve, tabanëve për veshmbathje, pjesëve të 

epërme për veshmbatje, kësulave, posaqërisht kapelave, kapelave për kafke, kapelave për 

sport, kësulave, beretave, dorëzave (veshje), çorapeve (geta), rripave (veshje), fanela (të 

brenshme),  pëlhurë (veshje), shalleve, shalleve për qafeve, shalleve, kollarëve, kravatave, 

kravatave (flutur), rripave të lastikut, duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti 

blejnë këto mallra, këto shërbime nëpërmjet shitoreve me pakicë,  me shumicë, si dhe 

nëprmjet mediave elektrinike ose nëpërmjet porosisë të katalogut postar  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/990 

(220) 23/07/2019 

(731) Leke Pozhari Bajram Kelmendi, KS 

(591) E verde, E kuqe, E bardhe 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve  
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(210) KS/M/ 2019/1067 

(220) 13/08/2019 

(731) ITKO SH.P.K. Zona Industriale, 

Magjistralja Prishtine – Ferizaj, Lipjan, 

Kosove, KS 

(591) Ngjyra e verdhe: RAL 1023 

Ngjyra e kalterte: RAL 5010 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Kryesisht mobilje dhe pjesë për të, si dhe mallra të caktuara të bëra prej druri, 

tapë, kallamishte, kallamishte, xunkth, bri, kockë, fildish, balenë, guaskë, qelibar, nënë-

perla, dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose prej plastike,mobilje metalike, 

mobilje per kampe, rafte për armë, stenda për ekran të gazetës; dritare të blinduara dhe  

hije; mbulesa, per shembull, dyshekët, bazat e krevateve, jastëkët; syze, mobilje dhe 

pasqyra tualeti; pllaka regjistrimi, jo prej metali; sende të ndryshme të pajisjeve jo metalike, 

per shembull, bulona, vida, doels, kasta mobiljesh, jakë për tubat e fiksimit; kuti letre, jo 

prej metali ose murature  

 
 
 
 

 


