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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 

North Macedonia / Maqedonia Veriore     MK 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 
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Singapore / Singapori        SG 

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 
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Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLIKIME MARKA TREGTARE 
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(210) KS/M/ 2020/1105 

(220) 01/06/2020 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH,  

Chollerstrasse 4, Zug 6301, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MILKA 

 

 
     

 

(511) 30  Kakao; çokolata; çaj; kafe; pije nga kakao, pije nga çokolata, pije me bazë 

çokolate, pije me bazë çaji, pije me bazë kafeje dhe preparate për krijimin e këryre pijeve; 

bukë dhe produkte furrtarije; sheqer dhe ëmbëltues; pjekurina; biskota; kek; brauni (kek); 

çizkejk (kek me djath); kuleq të ëmbël; vafli; obllanda; produkte ëmbëlsirash, posaqërisht 

ëmbëlsira nga sheqeri dhe ëmbëlsira nga çokolata; lyerës nga çokolata; salca nga çokolata; 

shurup nga çokolata; shurup aromatik; ëmbëlsira të ngrira dhe të ftohta; akullore; 

ëmbëlsira; ëmbëlsira të ngrira; kek të ngrirë; pjekurina të ngrira; produkte të ngrira pë 

zgarë; jogurt i ngrirë; ëmbëlsira të ngrira; produkte nga brumërat; pëgtitje nga drithërat; 

pregatitjet për zgara; drithëra për mëngjes; akullore; desert i ftoft; kornet (kaush) për 

akullore; buding; mus (ëmbëlsirë); produkte për zamër (mesdrekë) në formë të kupave dhe  

kupave dhe çipsit të misrit; kupa; produkte për zamër (mesdrekë) me bazë misri, orizi, elbi, 

thekre ose pjekurinave; produkte pa glyten në klasen 30.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1111 

(220) 02/06/2020 

(731) Reckitt Benckiser LLC 399 Interpace 

Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 

US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  LYSOL 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate pastrimi me shumë qëllime; preparate për pastrim, lustrim, fshirje dhe 

preparate gërryese (abrasive); preparate për pastrim të cilët pengojnë grumbullimin e 

njollave  dhe gurëve; preparate për dekalcifikim dhe eliminimin e gurëve  për përdorinm në 

amvisni; preparate për pastrimin e kullonjeve dhe lavamaneve; mjete për pastrimin e 

tualeteve; preparate për pastrimin e dritareve; preparate për zbardhim (heqjën e ngjyrës); 

lecka, facoleta të lagura, facoleta dhe shpuza të njomura me preparate për pastrim; 

deterxhente; deterxhente për ndërresa; mjete për pastrimin e enëve; mjete për pastrim, 

freskim dhe dezodorim të makinave të enëve; mjete për shpërlarje për makina për enë; 

preparate për përdorim në lavanteri; mjete për pastrimin e makinave për pastrim të rrobave; 

sapuna; sapun antibakterial; sapuna për përdorim personal; preparate për pastrim të duarve; 

xhelatinë për duar; mjete për dush; preparate për kujdesin e lëkurës; preparate aromatike 
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për ambient; spërkatje për freskimin e hapësirave; vaj eterik; shpërndarës të aromave; 

potpourri (përzierje e petaleve të thara dhe erëzave të vendosura në një enë ose thes të vogël 

për të parfumuar veshjen ose  dhomën); temjan.  

5  Dezinfektues, preparate antibakteriale dhe preparate për dezodorim; mjete dezinfektuese 

për kuzhinë, tualete dhe banjo; preparate sanitare; mjete për dezinfektim të rrobave; 

preparate për dezinfektim të sipërfaqeve të ngurta për përdorim në amvisni; dezodorante 

për përdorim në amvisni; lecka, faculeta të lagura, faculeta dhe shpuza të njomura me mjete 

dezinfektuese; lecka, faculeta të lagura, faculeta dhe shpuza të njomura me preparate 

antiseptike; lecka, faculeta të lagura, faculeta dhe shpuza të njomura me preparate 

antibakteriale; insekticide; miticide (mjete kunder marimangave); repelente (bashdyzime 

sintetike kunder insekteve) për insekte; fungicide; germicide; preparate për shkatrrimin dhe 

largimin e dëmtuesve; preparate për freskimin e ajrit; preparate për neutralizimin e aromave 

për përdorim në tekstil, tepiha-çilima dhe në ajër; preparate për neutralizimin e aromave; 

preparate për pastrimin e ajrit  

21  Lecka dhe faculeta të njomura (lagura) për pastrim ose për përdorim në amvisni, 

përkatësisht lecka dhe faculeta të njomura për pastrim; lecka për lustrim; lecka për pastrim; 

fshirëse dhe lecka për pluhur; shpuza për pastrim (larje); mbajtëse për lecka, faculeta të 

njomura, faculeta dhe shpuza për pastrimin e shtëpisë; dozator për mjete për pastrim në 

amvisni; mbajtës për sapuna; mjete (makina) dhe enë shtëpiake ose kuzhine; krehër dhe 

shpuza; fshesa (pastruese); mjete pastrami të mveshur me tekstil (mopov); brusha (përpos 

brushëzave); material për punimin e brushave; pajisje për pastrim; lesh i çelikut; qelq, i pa 

përpunuar ose i përpunuara (përpos qelqit të ndertimtarisë); gjëra të qelqit, porcelani dhe 

argjile të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera. 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1528 

(220) 11/09/2020 

(731) 4P TREE SH.P.K. 

Rr. Lidhja e Pejës, nr. 287, Prishtinë – 

Republika e Kosovës , KS 

(591) E prortokallt& E bardhë 

(740)  Avokat Edon Bibaj 

Adresa: Sheshi Nëna Terezë, Hy 32-1a 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare;përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore;ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për bebe;shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët;suva, materiale për 

veshjet;material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar;dezinfektuese;përgatitjet për 

shkatërrimin e egër;fungicide, herbicide 

9 Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

jetës dhe aparatet dhe instrumentet mësimore;aparate dhe instrumente për kryerjen, 

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

përdorimit të energjisë elektrike;aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, 
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riprodhimin ose përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave;media të regjistruara dhe 

të shkarkueshme, softuer kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të 

regjistrimit dhe ruajtjes;mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë;regjistrat e parave 

të gatshme, pajisjet llogaritëse;kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike;kostume 

zhytjeje, maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, 

doreza për zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë;aparate për shuarjen e zjarrit. 

22 Litarë dhe tela;rrjeta;çadrat dhe pëlhurat prej gomari;awnings e materialeve tekstile ose 

sintetike;sails;thasë për transportin dhe ruajtjen e materialeve në  

masë;materiale mbushëse, mbështjellëse dhe mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose 

plastikës;materiale të papërpunuara të tekstilit me fibroze dhe zëvendësuesit e tyre 

29 Mish, peshk, shpezë dhe mish gjahu;ekstrakte te mishit;te ruajtura ( konzervuara), te 

ngrira, fruta dhe perimet e thata dhe te pergatitura;xhelatin, recel, komplot;veze;qumsht dhe 

produkte qumshti;vaj ushqimor dhe yndyrna 

30 Kafe, caj, kakao dhe kafe artificial;oriz;tapioca dhe sago;miell dhe gatime te bera nga 

dritherat;buke, pasta dhe embelsira;akuj , ushqimore;sheqere, mjalte, melase, tharm per 

maja, pluhur per gatim;kripe;mustartd, uthull, salce;ereza;akull 

31 Drithera dhe agricultural, horticulture dhe produkte pylli qe nuk jane te perfshira ne 

klasa tjera;shtaze te gjalla, fruta dhe perime te fresketa;fara;bime dhe lula natyrale;produkte 

ushqimore per shtaze;elb 

32 Birr, Minerale dhe ujrat e gazuara dhe pije të tjera jo-alkoolike;pije frutash dhe lëngje 

frutash;shuripe dhe preparate të tjera për të bër pioje. Shënim spjegues: Klasa 32 përfshin 

pije kryesisht jo alkolike 

35 Reklamat, Menaxhim Biznesi, Administrim Biznesi, Sherbime Zyre, Shitje me shumicë 

dhe pakicë 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1650 

(220) 01/10/2020 

(731) ''FRESH-CO SH.P.K'' 

Rr. Ruzhdi Haxhijaj, Pejë. Pa numer., KS 

(591) gjelbert, pembe, bardh, kaltert, verdhe, 

vjollce 

(740)  Kenan Katanolli Rr. ''Agim Radoniqi'' 

Nr.9 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 3  Pergatitje zbardhuese dhe substancat e tjera per perdorim ne Lavenderi; Pastrim, 

lustrimn, pastrim, pastrim dhe preparate g[rryese; sapune; Parfymeri, vajra esenciale, 

kozmetike, kremra per floke; pastat e dhembeve; Deodorantet per qenie njerzore ose 

kafshet; Pergatitjet aromatike te dhomes;  

5  Farmaceutike dhe preparate te tjera per qellime mjekesore ose veterinere.  
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16  Leter, mallrat e bera nga ai material dhe rekuizita zyre.  

24  Tekstile (mallrave cope) dhe tekstilin per perdorim shtepiak.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1846 

(220) 09/11/2020 

(731) Strellson AG, Division JOOP! 

Sonnenwiesenstrasse 21 8280 Kreuzlingen 

Switzerland, CH 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aparate për marrjen e ujit, çakmakë  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Buletini Zyrtar Nr. 108 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

14 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pecetash; sitë; sifone për ujë të gazuar; arkë derkuci, jo nga metali; furça për larjen e enëve; 

statuja prej porcelani, terrakote ose qelqi; enë argjile; mjet për heqje çizmesh (boot jacks); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

faculete tekstili.  

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

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

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

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

brendshëm.     

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2042 

(220) 16/12/2020 

(731) Borsodi Sörgyár Kft. Bőcs Rákóczi u. 

81. H-3574, HU 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  WAI MOMENT 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike; musht (sidër); verëra, alkoole të forta (spirit) dhe likerë; pije 

alkoolike të gazuara; pije alkoolike të gazuara me aromë frutash..  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2049 

(220) 17/12/2020 

(731) Borsodi Sörgyár Kft. 

Bőcs Rákóczi u. 81. H-3574 , HU 

(591) e kaltër, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  
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(511) 33  Pije alkoolike;musht (sider); verera, alkoole te forta(spirit) dhe likere; pije 

alkoolike te gazuara; pije alkoolike te gazuara me arome frutash..  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/527 

(220) 07/04/2021 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë 

Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E bardhë,E Zezë,E Hirit dhe E Kuqe 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/109 

(220) 25/01/2022 

(731) Armend Mustafa , Arta Tex Group 

Sh.p.k Lagja Marigona Rr. Oklahoma Nr.13 

10000, PRISHTINE, KS 

(740)  Din Shehu,  Koci&Vokshi 

Rr. Robert Doli, Nr 19, 10000 Prishtinë 
 

(540)  Arta tex 

 

 
     

 

(511) 23  Fijet dhe fije sintetike dhe natyrale per perdorim tekstili  

24  Pelhura dhe mbulesa prej pelhure per perdorim shtepiak  

25  Veshjet, kepucet dhe veshjet e kokes per njerez  
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(210) KS/M/ 2022/356 

(220) 07/03/2022 

(731) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi MIRANA Mirsinova Ana DOOEL 

export-import, Veles Ul. Blagoj Nаcev 

br.49, Veles, MK 

(591) Ngjyrë e kuqe, e gjelbër dhe e bardhë. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  :  Salcë domate gatimi, pure domate, marmelatë, margarinë  

30  Ketchup (salcë), pelte frutash, uthull, salcë (salcë domatesh), salca (aditiv 

ushqimor), produkte kakao, majonezë, mustardë, biskota 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/463 

(220) 24/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. Harilaq , 

Rr.Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  E.ON 

 

 
     

 

(511) 6  Metale te zakonshme dhe aliazhet e tyre: materialet e ndertimit prej metali: 

ndertime te transportueshme prej metali: materiale prej metali per trase hekurudhore: kabell 

joelektrik dhe tela prej metali te zakonshem: hekurishte , copera te vogla prej metali: tuba 

prej metali te madhesive te ndryshme;kasaforta;mallra prej metali te zakonshem te 

paperfshira ne klasa tjera ; minelare.  

11  Aparate per ndriqim,ngorohje,prodhim avuli,gatim,ftohje,tharje,ventilim,furnizim me 

uje dhe qellime sanitare.  

37  Konstruksione ndertimi,riparime,sherbime instalimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/464 

(220) 24/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  HORNBACH 

 

 
     

 

(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 
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industri.  

2  Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; ngjyrues; 

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

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët.  

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

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

flokësh; pluhur dhëmbësh  

6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; ndërtime të 

transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll joelektik 

dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba prej metali 

të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të papërfshira në 

klasa të tjera; minerale.  

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  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare.  

12  Mjete transporti; aparate lëvizëse me anë të tokës, ujit ose ajrit  

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe artikuj prej metaleve të çmuara ose të veshur 

me metale të tilla që nuk përfshihen në klasa të tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumenta 

kohëmatës dhe kronometrikë.  

16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera;materiale të shtypura;material për lidhje librash;fotografi;artikuj 

shkrimi;ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie;materiale artistësh;furça bojërash;makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive);materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve);materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasa 

të tjera);modele stampuese;kallëpe stampimi.  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali.  

18  Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk përfshihen 

në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, çadra dielli 

dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala.  

19  Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran dhe 

bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali.  

20  Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej druri, 

tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, qelibari, 

sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të materialeve 

plastike.  

21  Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera.  

22  Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç prej gome ose plastike); 

materiale tekstile fibroze të papërpunuara  
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24  Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe tavoline.  

25  Veshje, këpucë, kapele.  

26  Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, grepa dhe filiqe, gjilpëra dhe karfica; 

lule artificiale.  

27  Tapete, qilima, fshirëse këmbësh dhe hasër; linoleum dhe materiale të tjera për të 

mbuluar dyshemetë ekzistuese; artikuj që varen në mur (jotekstili).  

31  Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt  

 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/465 

(220) 24/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  REWE-ZENTRALFINANZ 

 

 
     

 

(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.   

36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/466 

(220) 24/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  KILSGAARD 

 

 
     

 

(511) 19  Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran 

dhe bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali.  

20  Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej druri, 

tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, qelibari, 

sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të materialeve 

plastike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/467 

(220) 24/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. 

(540)  Engelbert Strauss 
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Harilaç, Rr. Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

 

(511) 16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë 

përfshihen në klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; 

artikuj shkrimi; ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça 

bojërash; makina shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale 

udhëzuese dhe mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk 

përfshihen në klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi.  

19   

Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran dhe 

bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali. 

  

24  Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa, shtrati dhe 

tavoline.   

25  Veshje, Këpucë, kapele.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/468 

(220) 24/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  Münchener Rückversicherungs-

Gesellschaft 

 

 
     

 

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

36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.  

45  Shërbime ligjore; shërbime sigurimi për mbrojtjen e pasurisë dhe të individëve; 

shërbime vetjake dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar nevojat e 

individëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/476 

(220) 25/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(591) e zeze 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  FRESENIUS SE & CO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

lëndë dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve  
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35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/491 

(220) 28/03/2022 

(731) Messer Technogas Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  Messer Technogas 

 

 
     

 

(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.  

4  Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; thithës pluhuri; përbërje lagëse dhe ngjitëse; 

karburante (përfshirë vaj motori) dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndezje  

40  Përpunimi i materialeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/492 

(220) 28/03/2022 

(731) Phiwa Rudolf Walther, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  Phiwa Rudolf Walther 

 

 
     

 

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

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/493 

(220) 28/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K., KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  Fischer Automotive Systems 

 

 
     

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; 

ndërtime të transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll 

joelektik dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba 

prej metali të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të 
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papërfshira në klasa të tjera; minerale.  

7  Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit tokësore); 

komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit tokësor); 

vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali.  

 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/494 

(220) 28/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  METRO Cash & Carry 

 

 
     

 

(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.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/495 

(220) 28/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  PERI 

 

 
     

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; 

ndërtime të transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll 

joelektik dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba 

prej metali të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të 

papërfshira në klasa të tjera; minerale.  

19  Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran dhe 

bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali.  

40  Përpunimi i materialeve.  
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(210) KS/M/ 2022/496 

(220) 28/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  Linde Gas 

 

 
     

 

(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.  

4  Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; thithës pluhuri; përbërje lagëse dhe ngjitëse; 

karburante (përfshirë vaj motori) dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndezje  

40  Përpunimi i materialeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/497 

(220) 28/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  Stada Hemofarm 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore;lëndë dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat;allçi, 

materiale për fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë 

dentare;dizinfektantë;preparate për shkatërrimin e parazitëve;fungicide, herbicideve  

10  Aparate dhe instrumenta kirurgjikë, mjekësorë, dentarë dhe veterinarë, gjymtyrë, sy dhe 

dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë; materiale qepjeje.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/498 

(220) 28/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(591) E zezë 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  Wacker Neuson 

 

 
     

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; 

ndërtime të transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll 



Buletini Zyrtar Nr. 108 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

24 

 

joelektik dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba 

prej metali të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të 

papërfshira në klasa të tjera; minerale.  

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  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/517 

(220) 31/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. 

Harilaç, Rr. Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  Marco Polo Hotel 

 

 
     

 

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

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/518 

(220) 31/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. Harilaç,Rr. 

Antentes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  Motel One 

 

 
     

 

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

41  Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argetimi;aktivitete sportive dhe kulturore.  

43  Sherbime per sigurimin e ushqimeve dhe pijeve ; strehim i perkohshem.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/519 

(220) 31/03/2022 

(731) HACKEE Harilaç,Rr.Antened /Fushë 

Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  Movenpick Hotels & Resort 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat;menaxhim biznesi;administrim biznesi;sherbime zyre  

41  Arsimi;sigurimi i kulaifikimeve;argetimi;aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Sherbime per sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i perkohshem  
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(210) KS/M/ 2022/520 

(220) 31/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. 

Harilaç,Rr.Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli  NTSH"Petriti 

Consulting" Prishtine 
 

(540)  Ramada 

 

 
     

 

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

41  Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argetimi;aktivitete sportive dhe kulturore.  

43  Sherbime per sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i perkohshem.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/521 

(220) 31/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. Harilaç, 

Rr.Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  Star Inn Hotel 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat,menaxhim biznesi; administrim biznesi;sherbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimit; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Sherbime per sigurimin e ushqimeve dhe pijeve, strehim i perkohshem  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/522 

(220) 31/03/2022 

(731) HACKEE SH.P.K. 

Harilaç,Rr.Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  Intercity Hotel 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat;menaxhim biznesi;administrim biznesi;sherbime zyre  

41  Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argetimi;aktivitete sporitve dhe kulturore  

43  Sherbime per sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i perkohshem  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/523 

(220) 31/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. 

Harilaç, Rr. Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

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

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/657 

(220) 20/04/2022 

(731) LOEWE IP HOLDING LIMITED 

Arch.Makariou & Kalogration,4, 

Nicolaides Sea View C ity, Flat/Office 903-

904,Block A-B CY-6016 Larnaca (CY), CY 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  WE by LOEWE 

 

 
     

 

(511) 7  Makina shpërndarëse; gjeneratorë të rrymës; robot për përdorim në industri; 

makina pëe fshirjen, pastrimin, larjen dhe lavenderi; makina dhe pajisje makinash për 

trajtimin e materialeve për prodhim; makina distribuimi, automatike; makina shpërndarëse 

[të tjera përpos makinave shitëse]; makina shpërndarëse automatike; ngjitës në formë të 

pistoletës elektrike; ushqyes elektronik për kafshë; makinë gomë; makinë shitëse frigorifer; 

makinë shpitëse (që-operon apo aktivizohet me kod digjital); gjeneratorë të rrymës së 

drejtpërdrejt; dinamo biçikletash; gjenerator i rrymës elektrike për përdorim emergjent; 

gjenerator i energjisë solare; gjeneratorë të rrymës me portativë elektrikë; makinë robotike 

për pastrim; makina robotic për pastriin e dyshemesë [lustrim]  pastrim robotik [vacuum]; 

makinë për pastrimin e dyshemesë; pastrim robotik për përdorim shtëpiak; makinë qepëse 

robotike industrial; robot motorik për qepje me dorë; mekanizëm robotik për përdorim në 

procesimin e perimeve; mekanizëm robotik për përdorim në procesimin e frutave; fshesë 

robotike me korrent; fshesë me korrent; pistoleta spëraktëse [makinë] për nxjerrjen e 

stukoit; makinë për hekurosje dhe shtypjen e lavanderisë; pajisje për heqje dhe pastrim të 

jashtëm; makina për pastrimin e rrugëve (operohen-me dorë); fryrës të borës; makina 

hekurosje; makina hekurosje për artikuj tekstili; makina elektrike për presimin e rrobave; 

coptimin [makina për shtypjen e rrobave]; presa rrotulluese me avull, portative, për pëlhurë; 

presor lavanderie; makine për prerjen e vezëve; prerëse elektrike për ushqim; thikë për 

bukë (elektrike-); shtrydhës elektrik për lëng frutash; shtrydhës elektrik për fruta dhe 

perime; makinë për ekstraktimin e lëngut të portokallit [elektrike]; thika të kasapit 

(elektrike-); prerës elektrik i mishit për përdorim në kuzhinë; blues i mishit që operon-me 

rrymë;  shtrydhës frutash elektrik; shtypës elektrik i frutave për përdorim shtëpiak; thika 

perimesh (elektrike-); qërues perimesh elektrik; blues i erëzave (elektrik-); shkumëzues 

elektrik i kafes; blues i kafes që operon-me rrymë; shtypës i hudhërave (elektrik-); makina 

kuzhine (elektrike-) për përgaditjen e ushqimit [jo nga ato për gatim]; procesues elektrik 

për ushqimin e foshnjeve; makinë elektrike kuzhine për përgaditjen e ushqimit (jo për 

gatim); pajisje kuzhine elektrike për coptimin, përzierjen, shtypjen; makina kuzhine 

elektrike për përgaditjen e kremit të rrahurr; thika kuzhine (elektrike-); pajisje kuzhine 

elektrike; coptues ushqimi elektrik; pajisje elektrike për bluarje për përdorim në kuzhinë; 

makina për prerjen e ushqimit [elektrike, kuzhinë]; makina për shtrydhjen e frutave 

[elektrike]; makina elektrike për thyerjen e akullit; procesues ushqimi (elektrik) për 
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përdorim shtëpiak; shkumëzues qumshti elektrik; blues kuzhine, elektrik; qërues frutash 

elektrik; blues piperi elektrik; rende elektrike; rrahës elektrik; blues krype elektrik; rrahës, 

elektrik, për përdorim shtëpiak; makine prerëse elektrike për përdorim në kuzhinë; makinë 

qëruese (elektrike-) për përdorim në përgaditjen e ushqimit; makinë elektrike për përzierjen 

e brumit; aparat elektrik për bërjen e pastave për përdorim shtëpiak; blues (elektrik-) për 

përgaditjen e ushqimit; makinë për përgaditjen e pijeve, elektromekanike; makinë për 

përgaditjen e ushqimit, elektromekanike; bërthamam perimesh [makinë]; makinë për 

nxjerrjen e ekstraktit të lëngjeve; qërues patatesh [makinë elektrike]; shtypës patatesh 

[makinë elektrike]; rrahës brumi [makinë elektrike kuzhine]; prerës mishi [makinë 

elektrike] për përdorim shtëpiak; makinë për grirjen e mishit [makinë elektrike] për 

përdorim shtëpiak; likuidues [makinë kuzhine]; makinë grirëse për perime; aparate për 

gazimin e pijeve; aparate për gazimin e ujit; mulli drithërash [makinë]; pastrues perimesh 

[makinë]; mulli për përdorim shtëpiak, ndryshe nga ata që operohen-me dorë; mikser 

kuzhine elektrik; mulli piperi, ndryshe nga ata që operohen-me dorë; prerës pice elektrik; 

tharëse sallatash [makinë kuzhine elektrike]; procesor ushqimi; makinë për prerjen e 

rrënjëve; pastrues avulli  për përdorim shtëpiak; makinë pastrimi me avull; thithëse pastrimi 

që operon me rrymë [përdorim shtëpiak]; makinë elekrike për lustrim- me dyll për 

përdorim shtëpiak; makina dhe aparate për lustrim-me dyll elektrik;makinë elektrike për 

pastrim me avull; fshesë elektrike me vakum; aplikues shamponi në tepih (elektrik-); 

lustrues-dyll për parket, elektrik; njësi të ventilatorit elektrik për fshesat me korrent; 

pastrues këpucësh elektrik dhe lustrues këpucësh; pastrues (makina dhe aparate për -), 

elektrik; pajisje për pastrimin elektrik të dritareve; filtera pluhuri dhe qese për fshesat me 

korrent; makina për mirëmbajtjen e dyshemesë [elektrike] për polirim; shporta të enëve për 

makinën e larjes së enëve; rrahës elektrik për tepiha; makina elektrike pastrimi; makinë për 

larjen e enëve; makine pastrimi me presion; makina industriale me vakum për pastrim; 

fshesë pa kordonë; qese nga plastika për fshesat me korrent; pastrues vakumi të lagura apo 

të thara; qese që ndërrohen nga letra për fshesën me korrent; makina gërryese për pastrim; 

makina për tharjen e rrobave pa nxehtësi; makinë pastrimi për tenxhere; makinë për lërjen e 

tepihave; tharëse rrotulluese për përdorim shtëpiak (jo me nxehtësi); aparate pastrimi; 

makina pastrimi që përfshijnë tharjen; processor ushqimi me funskion të mikserit, prerjes, 

coptimit, granulimin, shtypjen dhe peshimin.  

8  Mjete higjenike dhe bukurie për përdorim tek njerëzit dhe kafshët; pajisje për prerjen dhe 

heqjen e flokëve; pajisje manikiri dhe pedikiri; hekur i rrafshët; hekur elektrik; hekur 

elektrik me avull; hekur elektrik për stilizim të flokëve; drejtues flokësh elektrik me hekur; 

shtrëngues flokësh elektrik; sprej pompë-dore; gërshërë për përdorim personal [elektrik dhe 

jo elektrik]; brisqe; brisk; gërshërë mjekrre; pajisje për qethjen e kafshëve; gërshërë flokësh 

që operohen me rrymë [instrumente dore]; makinë elektrike për shkurtimin e mjekrrës;  

gërshërë flokësh elektrike për përdorim personal [instrumente dore]; shkurtues elektrik i 

qimeve të veshit; shkurtues elektrik për qimet e hundës; gërshërë flokësh për përdorim 

personal, elektrikë apo jo-elektrik; aparate elektrike dhe jo-elektrike për depilim; shkurtues 

mustaqesh dhe mjekrre; makinë rroje elektrike; kuti brisku; tehe për brisqet elektrike; 

brisqe jo-elektrike; makinë rroje me teha vibruese; teha brisqesh; fishek që përmbajnë teha 

brisku; kuti rroje; brisqe sigurie; teha brisqesh sigurie [rrisin rrezikun e prerjes]; bombolë 

me vrimë nxjerrëse për tehat e brisqeve; kontrolues temperature për hekurat e rrafshët 

elektrik.  

9  Pajisje imazherike për qëllime shkencore; bioçipa; mikroskopë; aparate dhe instrumente 



Buletini Zyrtar Nr. 108 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

28 

 

për mikroskop; komplete shkencore për fëmijë e që janë aparate mësimore; komplete 

shkencore për fëmijë e që janë aparate mësimore; pajisje metrologjike të frekuencës optike; 

simulator instrumentesh; aparate mësimore; aparate për mësimdhënie audiovizive; aparate 

dhe instrumente mësimore; aparate dhe instrumente shkencore; aparate dhe instrumente për 

akumulimin dhe ruajtjen e energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për kontrollin e 

energjisë elektrike; komponente elektrike dhe elektronike; pajisje fotovoltaike; aparate për 

furnizim me energji të pandërprerë; aparate për rrjetin elektrik; aparate për furnizim me 

energji elektrike të rregulluar; konvertues dc/ac; njësitë e energjisë elektrike (elektrike -); 

aparate për transmetimin e linjës elektrike; aparate për furnizim me energji të pandërprerë 

[bateri]; konvertues ac/dc; publikime elektronike me tekst dhe/ose imazh të regjistruara në 

media; softuer; skedarë me të dhëna të regjistruara; disqe kompakte të regjistruara 

paraprakisht; kaseta të regjistruara paraprakisht; bartës të të dhënave që përmbajnë tipografi 

të ruajtura; harta dixhitale kompjuterike; drejtoritë [elektrike ose elektronike]; të dhëna të 

regjistruara në mënyrë elektronike; tonet e ziles së telefonit [që shkarkohen]; holograme; 

zile të shkarkueshme për telefona celularë; regjistrime magnetike; të dhënat e regjistruara 

[magnetike]; disqe kompakte të regjistruara paraprakisht me lojëra; substrate regjistrimi 

[optike]; regjistrime me disqe optike; kaseta të regjistruara; bartës të të dhënave magnetike 

të pararegjistruara; disqe të para-programuara; sensorë dhe detektorë; kontrollorë 

(rregullatorë); instrumente monitorimi; treguesit e energjisë elektrike; llambat treguese të 

centralit; aparate dhe instrumente për njohjen e shenjave të komunikacionit; treguesit e 

ngarkesës; analizues imazhi; aparate diagnostike, jo për qëllime mjekësore; tregues 

dixhital; shndërrues të çiftit rrotullues; analizues të fuqisë elektrike; analizues elektronik të 

ngjyrave; instrumente elektronike të kontrollit; shndërrues elektro-optik; transduktorë me 

frekuencë të lartë; kontrollorët pa tela për të monitoruar dhe kontrolluar në distancë 

funksionin dhe statusin e pajisjeve ose sistemeve të tjera elektrike, elektronike dhe 

mekanike; kontrollorë pa tela për të monitoruar dhe kontrolluar nga distanca funksionin dhe 

statusin e sistemeve të sigurisë; aparate dhe instrumente kontrolluese (mbikëqyrëse); 

tregues ndriçues; shndërrues linearë; sonda logjike; transduktorë piezoelektrikë; sisteme 

autonome të kontrollit të drejtimit për automjete; analizues të spektrit, të ndryshëm nga ato 

për përdorim mjekësor; transduktorë tejzanor; analizues universal të shqetësimeve; celula të 

ngarkesës; treguesit e identifikimit të sensorit të nxehtësisë; marrës GPS; kuti për pajisjet e 

navigimit satelitor; sisteme për përcjellje të automjeteve; aparate për përcjelljen e 

automjeteve; aparate të sistemit të pozicionimit global [GPS]; sisteme globale të 

pozicionimit për përdorim me biçikleta; instrumente të pozicionimit global; softuer 

kompjuterik interaktiv që ofron informacion lundrimi dhe udhëtimi; busulla drejtuese; 

pajisje për përcjelljen e personelit; sistem navigimi satelitor për biçikleta; sensorë për 

përcaktimin e pozicionit; transmetues GPS; pajisje ekrani, marrës televiziv dhe pajisje 

filmike dhe video; pajisje audio dhe marrës radio; pajisje për kapjen dhe zhvillimin e 

imazheve; syze 3D; syze 3D për marrës televiziv; mbulesa për luajtës (pllejer) të mediave 

dixhitale; kuti për media pllejer portativ; pajisje luajtjeje për bartës të zërit dhe imazhit; kuti 

të përshtatura për DVD pllejer; kontejnerë për filma; çanta për kamera dhe pajisje 

fotografike; aparate audiovizive; pajisje regjistrimi për bartës të zërit dhe imazhit; luajtës 

kasetash; kasetë ngasëse; filtrat e zërit prej pëlhure, për aparate radio; luajtës kompakt 

disku; disqe CD-ROM; serverë audio dixhitalë; video pllejer dixhital; serverë video 

dixhitalë; stacione për futjen dhe ankorimin e MP3 pllejerëve; stacione ankorimi për 

telefona inteligjentë; stacione ankorimi për luajtës dixhital të muzikës; DVD regjistrues; 
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djegës për DVD; DVD pllejer; marrës audio dhe video pa tela; kamera të aktivizuara me 

lëvizje; kabllo elektrike për transmetimin e tingujve dhe imazheve; marrës audio dhe video; 

pajisje endoskopike për qëllime industriale; kuti për media player dixhital; kuti lentesh; 

transmetues fm; telekomandë për televizor; telekomandë për radio; telekomandë për stereo; 

kamera filmike për film vetëzhvillues; kabllo për transmetimin dhe marrjen e sinjaleve 

televizive kabllore; marrës për marrjen e televizionit kabllor; kamera me pamje me shumë 

korniza; pajisje karaoke; altoparlantë pa tela e të çiftëzueshëm; tregues laserik; tregues të 

ndritshëm; mp4 pllejerë; ngasës me shirit magnetik; sisteme me shumë kamera për 

automjete; telekomandë multifunksionale; gjetës optik; shirita për pastrimin e kokës 

[incizim]; pastrues të shiritit magnetik; amortizues dridhjesh për pajisje elektronike audio; 

gjeneratorë sinkronizues; monitorë tabletash; DVD pllejerë portativ; sisteme video 

imazherie; shirita për pastrimin e kokës për videoregjistrues; serverë video; kabllot e sinjalit 

për IT, AV dhe telekomunikacion; pajisje dhe aksesorë për përpunimin e të dhënave 

(elektrike dhe mekanike); makina llogaritëse; mbështjellëse për asistentë dixhitalë 

personalë [PDA]; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; dixhitalizues audio; aparat 

për vendosjen e imazhit; stabilizues imazhi; sintetizues imazhi; regjistrues kompakt disku; 

CD djegës; shkrues CD-ROM; analizues kromatogrami për përdorim shkencor ose 

laboratorik; analizues të kompjuterizuar të motorëve të automjeteve; organizatorë personalë 

të kompjuterizuar; aparate për ndërfaqe kompjuterike; terminalet e daljes së të dhënave; 

njësitë e shkëmbimit të të dhënave; terminalet e futjes së të dhënave; terminalet e të 

dhënave; doreza të të dhënave; përpunuesit e të dhënave; aparate për konvertimin e të 

dhënave; aparate për ruajtjen e të dhënave kompjuterike; pajisje për përpunimin e të 

dhënave; terminalet e përpunimit të të dhënave; aparate për përpunimin e të dhënave; 

aparate për përpunimin e të dhënave në kohë reale; njësi programimi (elektrike -); pajisje 

elektronike të përpunimit të të dhënave; njësi programimi (elektronike-); kalkulatorë 

elektronikë; kontrollues elektronik drejtshkrimor; sisteme elektronike të kontrollit; 

konvertuesit e valutës elektronike; fjalorë elektronikë të dorës; përpunues elektronikë të 

tekstit; kalkulatorë elektronik tavoline; kuti për PDA; kuti për kalkulatorë xhepi; makina 

faturimi; skaner dore; analizues fluoreshence; pajisje periferike për riprodhimin e të 

dhënave; instrumente për analizimin e fotografive; kartela që përmbajnë mikroprocesorë; 

bashkues [pajisje për përpunimin e të dhënave]; lexues të karaktereve optike; lexues [pajisje 

për përpunimin e të dhënave]; lexues kartash me kod magnetik; luajtës të disqeve optike; 

lexues me shirit magnetik; aparate për ruajtjen e programeve kompjuterike; lexues kartash 

memorie; kontrollues logjikë të programueshëm; vokodues; njohës të zërit; sisteme të 

përpunimit të zërit; pajisje për përpunimin e të folurit; terminale të barkodeve; lexues të 

barkodeve; përkthyes elektronik xhepi; aparate për përpunim teksti; magnetofon; 

magnetofon; audio aparate përpunuese; kartat e portit USB; lexues të kartave USB; 

analizues shumëkanalësh; kufje të realitetit virtual; njësi përpunimi qendror kompjuterik; 

aparate përkthimi; pajisje komunikimi pikë-për-pikë; pajisje transmetimi; bashkues akustik; 

transmetues sinjalizues alarmi; sintonizuesit e modulimit të amplitudës; pajisje montimi për 

radio; konektorë për aparate të telekomunikimit; drita treguese për aparatet e 

telekomunikacionit; njësi transmetuese audio; aparate komutuese automatike [për 

telekomunikacion]; telefonuesit automatikë; aparate telegrafike automatike; aparate për 

thirrje automatike; aparate për transmetimin e imazheve; stacione tokësore satelitore; 

instalime me brez të gjerë; radio DAB; demodulues; transmetues dixhital; aparate 

telekomunikimi dixhital; aparate komunikimi me tela; instrumente të transmetimit me 
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frekuencë të lartë pa tela; aparate telekomunikacioni me fibra optike; aparate transmetuese 

telegrafike; aparate transmetimi me tela të hapur; aparate për modulimin e frekuencës; 

skaner frekuencash; modulatorët e frekuencës; marrës të radio frekuencave; aparate me 

frekuencë të lartë; transmetues radiofrekuence; softuer kompjuterik interaktiv që mundëson 

shkëmbimin e informatave; pajisje komunikimi pa tela valë për transmetimin e zërit, të 

dhënave ose imazhit; blloqe toni; modulatorë kodimi; aparate komunikimi me mikrovalë; 

filtra për mikrovalë; radio me energji diellore; pajisje dëgjimi për monitorimin e foshnjave; 

aparate celulare për marrjen e radios; marrës të të dhënave celulare; aparate mobile 

radiotransmetuese; amplifikatorë të radiofrekuencës; konvertues me zhurmë të ulët; filtra 

zhurme; aparate për shtypjen e zhurmës; marrës transmetues; transmetues; transmetues 

[telekomunikim]; transmetues për transmetimin e sinjaleve elektrike; transmetues për 

transmetimin e sinjaleve elektronike; kartela SIM; transmetues për përdorim në 

komunikimet emergjente; siguresa për aparatet e telekomunikimit; aparate për zbutjen e 

sinjalit; sintonizues sinjalesh; konvertuesit e sinjalit; transmetues sinjalesh; bashkues 

sinjalesh; ndarës sinjalesh; aparate për përpunimin e sinjalit; aparate për vonesën e sinjalit; 

aparate për transmetimin e sinjalit; përsëritës të shpejtësisë; sintetizues të të folurit; kodues 

të operuar me zë; pajisje për përgjigje zanore; marrës stereo; njësi sinkrone të të dhënave; 

pjesë dhe pajisje për aparatet e komunikimit; aparate telekomunikimi; video transmetues; 

interkom me valë të drejtuara; dupleksorë; radio me dy drejtime; jastëkë dixhitalizues; 

aparate elektronike kodimi; sisteme elektronike të kontrollit për makina; aparate për 

zhvillimin e softuerit [elektronike]; aparate për analizë të ajrit; instrumente matematikore; 

shndërrues matës; konvertues metrikë; ngasës për disqe optike; asistentë personalë 

dixhitalë; analizues fotometrik [përveç përdorimit mjekësor]; aparate për analizë fizike 

[përveç për përdorim mjekësor]; skanerë [pajisje për përpunimin e të dhënave]; aparate për 

njohjen e gërmave; përshtatës për lidhjen e telefonave me aparatet e dëgjimit; stenda të 

përshtatura për telefona celularë; bartës të përshtatur për telefona celularë; mbështjellëse 

për telefona [të përshtatura posaçërisht]; aparate sekretarie telefonike; makina transmetuese 

faksimile; montues pulti për telefona celularë; aparate audio konferencash; regjistrues 

telefonik; instalimet telefonike të makinave; telefonat e makinave; djepat e aparateve 

telefonike në makinë; aparate fototelegrafike; video telefona; byzylykë inteligjentë; aparate 

komutuese telefonike dixhitale; telefona celularë dixhitalë; telefona dixhitalë; module 

ekrani për telefona celularë; ekrane për telefona celularë; ekrane për telefona inteligjentë; 

mbrojtës ekrani në natyrën e filmave për telefona celularë; stacione ankorimi për telefona 

celular; komplete për përdorim pa duar të telefonave; mbajtëse pa duar për telefonat 

celularë; mikrofona pa duar për telefonat celularë; altoparlantë; komplete radiotelegrafike; 

bateri të telefonave mobil; telefona celularë; telefona celularë për përdorim në automjete; 

kuti prej lëkure ose imitime lëkure për telefona celularë; telefona celularë që kanë susta dhe 

numra të mëdhenj që ndihmojnë përdoruesit që kenë shikim ose shkathtësia të dëmtuara; 

mbështjellëse prej pëlhure ose materialesh tekstili për telefona celularë; pikat e lidhjes së 

rrjetit për rrjetet e centraleve telefonike; pajisje për përdorim pa duar të telefonave celularë; 

mbajtëse të përshtatura për telefona celularë; kufje për telefona celularë; mbështjellëse për 

telefona celularë; mbështjellëse për telefona inteligjentë; mbështjellëse për marrës 

telefonik; telefona me internet; mbështjellëse shfletuese për telefona celularë; kartela 

telefonike të koduara; kufje telefonike; kuti lëkure për telefona celularë; kuti lëkure për 

telefona inteligjentë; sisteme lokale të telefonisë celulare; aparate manuale telegrafike; 

mikrofona [për aparatet e telekomunikimit]; telefona me energji diellore; aparate telefonike 
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mobile me sisteme faksimile të integruara; aparate faks të lëvizshme ose portative; pajisje 

për pejgjing; pejgjer; radio pejgjejrë; shkëmbimet e degëve private; marrës pikë-për-pikë; 

pikë-për-pikë transmetues; radiotelefona; bateri ndihmëse për telefona celularë; altoparlantë 

ndihmës për telefona celularë; rripa për telefona celularë; telefona satelitor; kuti për 

telefona inteligjentë; kufje pa tela për telefona inteligjentë; telefona pa tela; filma mbrojtës 

me kristal të lëngshëm për telefona inteligjentë; shkopinj për vetëfotografim që përdoren si 

aksesorë për telefonat inteligjentë; shkopinj për vetëfotografim [monopoda dore]; rripa 

inteligjentë; mbështjellës shfletues për telefona inteligjentë; telefona inteligjentë; telefona 

inteligjentë në formë ore; orë inteligjente; tastiera për telefona celularë; adaptorë telefonik; 

kabllo lidhëse telefonike; lidhëse telefonike; aparate telefonike me ekran dhe tastierë; 

telefona që përfshijnë sisteme ndërkomunikimi; terminale telefonike; aparate telefonike 

interkom; marrës telefonik; kufje telefonike; transmetues telefonik; koncentrues telefonik; 

tabela centrali telefonike; priza telefonike; 

fole shtesë të telefonit; priza shtesë të telefonit; telegrafë [aparat]; aparate faksi portative; 

smartfonë që mund të vishen; radiolidhje dore për komunikim; kuti për mbajtjen e biperit; 

orë inteligjente që komunikojnë të dhëna me telefonat inteligjentë; aparate për komunikim 

video; aparate për video konferenca; aparate telefonike me video për dyer; aparate video 

interkomi; telefonat VoIP; aparate ndërkomunikuese; interkome; audiolibra; baza të të 

dhënave elektronike të regjistruara në media kompjuterike; publikime elektronike të 

regjistruara në media kompjuterike; libra të regjistruar në kasetë; seri regjistrimesh 

muzikore zanore; libra të regjistruar në disk; fontet e shkronjave të regjistruara në media 

magnetike; libra dixhitalë të shkarkueshëm nga interneti; kontejnerë për ruajtjen e disqeve; 

manuale udhëzuese në format elektronik; muzikë dixhitale e shkarkueshme e ofruar nga 

interneti; CD-ROM të regjistruar paraprakisht; CD-I të para-regjistruara; video muzikore të 

regjistruara paraprakisht; disqe të regjistruara që mbajnë imazhe; kaseta me shirit të 

regjistruar; disqe kompakte video të para-regjistruara; videodisqe të regjistruara 

paraprakisht; e-libra; publikime elektronike, të shkarkueshme; planifikues dhe organizatorë 

të printueshëm e të shkarkueshëm; video incizime të shkarkueshme; video incizime të 

shkarkueshme që përmbajnë muzikë; muzikë dixhitale e shkarkueshme e ofruar në MP3 

nga faqet e internetit; libra elektronikë të shkarkueshëm; shabllone të shkarkueshme për 

dizajnimin e prezantimeve audiovizuale; imazhe holografike; libra që flasin; DVD 

ndërvepruese; kompakt disqe me muzikë; DVD të para-regjistruara me muzikë; video 

kaseta të regjistruara paraprakisht me muzikë; disqe optike me muzikë; DVD të para-

regjistruara që përmbajnë lojëra; softuer multimedial i regjistruar në CD-ROM; regjistrime 

multimediale; regjistrime zanore muzikore; regjistrime muzikore në formë disqesh; skedarë 

muzikorë të shkarkueshëm; video incizime muzikore; manuale trajnimi në formën e një 

programi kompjuterik; regjistrime audio vizuale; regjistrime audio; çelësa uebi USB; ueb-

çelësa USB për lansimin automatik të URL-ve të uebsajteve të para-programuara; video 

incizime; muzikë dixhitale e shkarkueshme e ofruar nga një bazë të dhënash kompjuterike 

ose nga interneti; pajisje audio/vizuale dhe fotografike; aparate për shfaqje video të 

montuara në kokë; filtra ekrani të përshtatur për përdorim me televizorë; rafte të përshtatura 

për për të mbajtur video aparate; çanta të përshtatura për të mbajtur video aparate; montime 

në mur të përshtatura për monitorë televizori; sistemet autonome të drejtimit të automjeteve 

që kanë ekrane ndërvepruese; filtra kundër shkëlqimit për televizorë; aparate për 

përpunimin e imazheve; televizorë makinash; monitorë; miksera video; aparate për 

riprodhimin e imazheve; aparate për monitorim vizual; filtra ekrani për kompjuterë dhe 
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televizorë; filtra kundër shkëlqimit për televizorë dhe monitorë kompjuterësh; monitorë me 

proporcion të gjerë aspekti; lexues librash elektronikë; letër elektronike (pajisje ekrani); 

monopodë kamerash; shenja elektrike ndriçuese; regjistrues televiziv; dekodera televizive; 

pjata marrëse televizive; marrës televizivë; televizione DMB (transmetim multimedial 

dixhital); konvertuesit e standardeve televizive; instalimet elektrike dhe elektronike të video 

vëzhgimit; panele ekrani elektrolumineshent; panele të ekranit lumineshent elektrik; ekrane 

elektronike; tabela elektronike të njoftimeve; ekranet e reklamave elektronike; njësi të 

ekranit elektronik vizual; tabela memo [elektronike]; panele elektronike për shfaqjen e 

mesazheve; tabela elektronike të shenjave dixhitale; ekrane elektronike numerike; ekrane 

elektroforetike; monitorë me ngjyra; video procesorë me ngjyra; aparate televizive; 

përmbajtje e regjistruar; pajisje shkencore dhe laboratorike për trajtim me energji elektrike; 

teknologji informative dhe pajisje audiovizive; magnet, magnetizues dhe demagnetizues; 

instrumente, indikatore dhe kontrollorë për matje, zbulim dhe monitorim; pajisje për 

navigacion, udhëzim, gjurmim, vënie të caqeve dhe krijimit të hartave; pajisje optike, 

përmirësues dhe korrigjues; pajisjet e sigurisë, për siguri, mbrojtjes dhe sinjalizimit; 

komponentë dhe pjesë të kompjuterit; pajisje kompjuterike në rrip dore; kuti të përshtatura 

për kompjutera notebook; serverët në re; kompjuterë; stacione pune [aparate kompjuterike]; 

kompjuterë për përdorim në menaxhimin e të dhënave; kompjuterë për përdorim me 

biçikleta; stacion ankorimi për kompjuterë; ekrane  me prekje për kompjuterë; stacione 

pune [kompjutera]; njësi programimi (kompjuter -); hardueri kompjuterik për përdorim në 

inxhinierinë e softuerit të asistuar nga kompjuteri; harduer kompjuterik për shpërndarjen e 

të dhënave të pozicionimit; harduer kompjuterik për transmetimin e të dhënave të 

pozicionimit; kompjuterë komunikimi; servera komunikimi [harduer kompjuterik]; qeska 

për laptopë; kompjutera fletore; çanta të përshtatura për laptopë; mikroçipa [harduer 

kompjuterik]; kuti lëkure për kompjuterë tabletë; serverë kompjuterikë; mbështjellëse për 

kompjuterë tabletë; serverët e skedarëve; serverë të bazave të të dhënave kompjuterike; 

syze inteligjente; tableta dixhitale; stacione ankorimi për laptopë; stacione ankorimi për 

tabletë; serverë të postës elektronike; fletore elektronike; kuti për kompjuterë tabletë; 

mbajtëse për pajisje kompjuterike; tableta grafike; asistentë personalë dixhitalë; sisteme 

kompjuterike ndërvepruese; serverë për internet; serverë për intranet; mbështjellës shfletues 

për kompjuterë tabletë; kompjuterë tabletë; kompjuterë xhepi për mbajtjen e shënimeve; 

kompjuterë të hollë për klientë; kompjuterë që mund të vishen; kompjuterë personalë të 

dorës; aparate transmetuese dhe marrëse për transmetim radio; aparate transmetuese dhe 

marrëse për transmetim televiziv; aparate transmetuese për transmetim televiziv; pajisje për 

transmetim video; firmuer për pajisje periferike të kompjuterit; oshiloskopë; aparate 

testuese për pajisje elektronike; gjeneratorë (sinjal -); pajisje për testimin dhe kalibrimin e 

komponentëve kompjuterikë; aparate për testimin e gjysmëpërçuesve; testues të alarmit të 

tymit; aparate për testimin e rezistencës.  

11  Aparate pajisjet dhe instalimet e ajrit –të kondicionuar, tharjes, ngrohjes dhe ventilimit; 

aparate të ngrohjes, prodhimit të avullit dhe zierjes, në veçanti soba, pjekje, skuqje, pjekje 

ne skarë, pjekje e thekur, shkrirjen dhe aparate të ngrophjes, ngrohës uji, ngrohës me 

imerzion, pjekës-i ngadaltë, furrë mikrovalë, prodhues vaflesh, elektrik, soba për vezë, 

fërgesë me yndyrë të tthellë, elektrikë; aparate elektrike për bërjen e çajit dhe kafes; aparate 

për kafe (të përfshira në këtë klasë); aparat për shpërndarjen e kafës; aparte për ngrirje, në 

veçanti frigorifer, në veçanti frigorifer, frizë gjoksi, cabinet frigoriferik, aparate për ftohjen 

e pijeve, firgorifer-friz, friz, makinë akulli dhe aparate; instalime të tharjes, në veçanti 
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përfshirë tharëset me centrifuge, tharëse të rrobave, tharëse të duarve dhe tharëse të 

flokëve; llampa infra të kuqe, jo për përdorim medicinal; jastëka me ngrohje dhe vata jo për 

përdorim medicinal; batanije elektrike, jo për përdorim medicinal; aparate për ventilimin, 

në veçanti ventilatorët; filtra për aspiratorë; aparate për ventilim, aspiratorë për ventilim 

dhe ventilator kapuç për soba; aparate të ajrit-të kondicionuar dhe instalime për mbajtjen e 

ajrit; lagështues; aparate për freskimin e ajrit; aparate dhe pajisje për pastrimin e ajrit; 

instalime për furnizimin me uj dhe aparate dhe instalime sanitare, ne veçanti përfshirë 

pajisjet për prodhimin e avullit, ventilimin dhe instalimet e furnizimit me uj; ngrohës të ujit, 

deponimin e ujit të ngrohtë dhe ngrohës të çastit për ujë; lavamanë kuzhine; pompa 

ngrohëse; aparate mekanike për shpërndatjen e pijeve (shpërndarës i pjeve); llampa 

elektrike; ndriçim sigurie; drita dhe reflektorë ndriçimi; aparate ndriçimi; instalime 

ndriçimi; armatura ndriçuese; poq elektrik; llambat; pajisje ndriçimi; llambat për ndriçimin 

e automjeteve; aparate dekorative të ndriçimit elektrike; dritat e kupolës për mobilje; 

ndriçim dekorativ për pemët e Krishtlindjeve; dritat pika për ndriçimin e shtëpisë; dritat e 

murit; pjesë për mallrat e lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë; aparate për 

shpërndarjen e pijeve në frigorifer (përveç shitjes); armë ngrohëse elektrike; makina për 

akull të thatë; pajisje elektrike dore për përdorim në gatimin me skarë; makina kuzhine 

(elektrike -) per gatim; aparate për shpërndarjen e aromave (jo për përdorim personal).  

20  Mobilje dhe pjesë jo-metalike për mobilje; rafte modulare [mobilje]; kuzhinë e pajisur 

me mobilje; mobilje për shtëpitë lëvizëse; ndarës të hapsirave [mobilje]; kabinet kompjuteri 

[mobilje];  rrethe druri [mobilje] për aparate elektronike; varëse e rrobave, mbajtës të 

rrobave [mobilje] dhe grepa për rroba; komplet pjesësh [të shitura komplet] për montimin 

në artikuj mobiljesh.  

21  Brushë dhëmbësh, elektrike; aparate uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishrave të 

dhëmbëve; aparate për pastrimin e dyllit të veshit nga filterat; inhalator për përdorim 

shtëpiak; aparat kafeje, jo-elektrik; makinë për shpërndarjen e sapunit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/741 

(220) 06/05/2022 

(731) J.S.S. TOBACCO LTD 

Suite 404, Albany House, 324/326 Regent 

Street, London, United Kingdom, W1B 

3HH, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Manchester 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan; artikuj për pirësit e duhanit; shkrepëse  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/798 

(220) 19/05/2022 

(731) DC Beauty KS SH.P.K. Pejë, 

(540)   
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M.Teutë, pn, KS 

(591) E zezë 

(740)  ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli 

Viti/Prishtinë 
      

 

(511) 3  Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

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

flokësh; pluhur dhëmbësh  

5  Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/799 

(220) 19/05/2022 

(731) DC Beauty KS SH.P.K. Pejë, 

M.Teutë, pn, KS 

(740)  ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli 

Viti/Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

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

flokësh; pluhur dhëmbësh  

5  Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/800 

(220) 19/05/2022 

(731) C Beauty KS SH.P.K. Pejë, M.Teutë, 

pn, KS 

(591) E zezë 

(740)  ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli 

Viti/Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

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

flokësh; pluhur dhëmbësh  

5  Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/802 

(220) 19/05/2022 

(731) DC Beauty KS SH.P.K. Pejë, 

M.Teutë, pn, KS 

(526)  

(591) E zezë 

(740)  ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli 

Viti/Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

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

flokësh; pluhur dhëmbësh  

5  Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/803 

(220) 19/05/2022 

(731) DC Beauty KS SH.P.K. Pejë, 

M.Teutë, pn, KS 

(540)   
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(591) E kaltert 

(740)  ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli 

Viti/Prishtinë 
 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

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

flokësh; pluhur dhëmbësh  

5  Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/900 

(220) 03/06/2022 

(731) Shanghai Wellmax Lighting Industry 

Co. Ltd. 9/F, block A & 10/F, Building 26, 

No. 1000 Jinhai Road, China (Shanghai) 

Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, 

Shanghai, CN 

(591) E kaltërt 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; 

ndërtime të transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll 

joelektik dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba 

prej metali të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të 

papërfshira në klasa të tjera; minerale.  

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.  
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(210) KS/M/ 2022/901 

(220) 03/06/2022 

(731) GOGAJ SH.P.K. Deçan, Magjistralja 

Pejë Deçan,,, KS 

(591) E kuqe. e zezë 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran 

dhe bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali.  

21  Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera.  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/902 

(220) 03/06/2022 

(731) GOGAJ SH.P.K. Deçan, Magjistralja 

Pejë Deçan,,, KS 

(526)  

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran 

dhe bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali.  

21  Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera.  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/909 

(220) 03/06/2022 

(731) Brunotech SH.P.K Miladina Stevica 

LIVAGJE nn, Gracanice, KS 

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

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  BRUNOAIR 

 

 
     

 

(511) 7  Makinat dhe veglat e makinerise motoret dhe gjeneratoret pervec mjeteve tokesore 

te transportit, komponentet e makinerise per bashkim dhe transmision paisjet bujqesore 

pervec atyre qe operohen me dore, inkubatoret e vezeve  

11  Aparatet per ndezje nccehje prodhim avulli zierje ftohje tharje ajrosje furnizim me uje 
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dhe qellime sanitare  

44  sherbimet mjekesore te veterinarise kujdesi higjienik dhe i bukurise per njerezit dhe 

kafsher sherbime bujqesore te kopshtarise dhe pylltarise  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1009 

(220) 01/07/2022 

(731) MORGANITE SH.P.K.  

Ferizaj, Ahmet Kaçiku, p.n, KS 

(591)  E Zezë, Roze Salmon 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; 

ndërtime të transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll 

joelektik dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba 

prej metali të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të 

papërfshira në klasa të tjera; minerale.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe artikuj prej metaleve të çmuara ose të veshur 

me metale të tilla që nuk përfshihen në klasa të tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumenta 

kohëmatës dhe kronometrikë.  

40  Përpunimi i materialeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1086 

(220) 19/07/2022 

(731) Union sh.p.k Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000, KS 

(591) e zezë,e kuqe, e verdhë,e bardh,e 

kaltert,e gjelbërt   

(740)  Ylber Kajtazi Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000 
 

(540)   
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(511) 29  Mish,peshk,shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit të konzervuara dhe të 

ngrira, pemët dhe perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të 

ziera,xhelatinat,reçelet,kompostot,vezë,qumështi,djathi,margarina,jogurti dhe produkte të 

tjera të qumështit, vajra dhe ynyrat për ushqim.  

30  Kafe,çaj,kakao dhe përzierjet e tyre,oriz,makarona dhe supe(petë), tapiokë dhe 

sago,miell dhe preparate të bëra nga drithërat, bukë,pasta dhe ëmbëlsira; çokollatë,akullore, 

shërbet dhe produkte tjera të ngrira: sheqer,mjaltë, pekmez, pluhur për pjekurina, kripë, 

erëza, erëza djegëse, barishte të konservuara, uthull, salca dhe erëza të tjera, akull(ujë i 

ngrirë), pije me kafe, kakao, çokollatë ose bazë çaji, drithëra të përgaditura për konsum 

njerëzor, psh thekër, tërshërë, patate të skuqura misri, elb të lëvruar, bulgur, muesli, pica, 

byrekë, sanduiçë, arra të veshura me çokollatë, aromatizues të ndryshëm nga vajrat 

esenciale për ushqim ose pije.  

31  Produkte të papërpunuara bujqësore, kulturat ujore, hortikulturore dhe produkte pyjore, 

drithëra dhe fara të papërpunuara, fruta dhe perime të freskëta, barishte të freskëta, bimë 

dhe lule natyrale, bimë barishtore (qepa,hudhra etj), fidane dhe fara për mbjellje, kafshë të 

gjalla,ushqime dhe pije kafshë, malt.  

 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1104 

(220) 22/07/2022 

(731) GOGAJ SH.P.K. Deçan, Magjistralja 

Pejë Deçan,,, KS 

(591) e kuqe 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,,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.  

6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; ndërtime të 

transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll joelektik 

dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba prej metali 

të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të papërfshira në 

klasa të tjera; minerale.  

7  Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit tokësore); 

komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit tokësor); 

vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh  

8  Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë); takëm thikash/pirunjësh; armë 

krahu brisqe rroje  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 
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me ujë dhe qëllime sanitare.  

16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi.  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali.  

18  Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk përfshihen 

në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, çadra dielli 

dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala.  

19  Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran dhe 

bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali.  

20  Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej druri, 

tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, qelibari, 

sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të materialeve 

plastike.  

21  Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera. 

 

  

22  Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç prej gome ose plastike); 

materiale tekstile fibroze të papërpunuara.  

23  Fill dhe fije për përdorim në tekstile.  

25  Veshje, këpucë, kapele  

27  Tapete, qilima, fshirëse këmbësh dhe hasër; linoleum dhe materiale të tjera për të 

mbuluar dyshemetë ekzistuese; artikuj që varen në mur (jotekstili). 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1118 

(220) 26/07/2022 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32 Prishtinë, KS 

(526) Vitality Food balance 

(591) e zeze 

(740)  Sokol.ismaili Rr.Fehmi Lladrovci 

nr.32,Prishtine 
 

(540)  Vitality Food balance  

 

 

 
     

 

(511) 29  pemet dhe perimet te thara...reqelat, kompostot... qumeshti dhe produket e tij , 

vaji dhe yndyrnat per ushqim  

30  kafja, qaji kakaoja, sheqeri, orizi,tapioca, sagu... mielli dhe produktet e drithrave, buka.. 
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mjalta  

31  pemet dhe perimet e freskta, farat, bimet dhe lulet natyrore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1149 

(220) 02/08/2022 

(731) HOTEL 4 LLULLAT SH.P.K 

Prishtine, rruga Bajram Kelmendi nr.11 

Kosove, KS 

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

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

(540)  HOTEL 4 LLULLAT 

 

 
     

 

(511) 43  Sherbime te zyrave te akomodimeve (hotel) sherbime bari sherbime kafeterie; 

sherbime kateringu per ushqm dhe pije, sherbime te rezervimit te hoteleve, sherbime hoteli, 

sherbime te informacionit dhe keshillimit ne lidhje me pergatitjen e vakteve; sherbime 

moteli sherbime te pritjes per akomodimin e perkoheshem sherbime restoranti sherbime 

restoranti me vete sherbim;sherbime te rezervimit per akomodim te perkoheshem sherbime 

te dhenies me qera te dhomave te mbledhjeve;sherbime organizimi te konferencave dhe 

panaireve afariste  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1213 

(220) 12/08/2022 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(526) American Retail Park 

(740)  Sokol.ismaili Rr.Fehmi Lladrovci 

nr.32,Prishtine 
 

(540)  American Retail Park 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

36  Sigurimet, ceshtjet financiare, ceshtjet monetare, ceshtjet e patundshmerise  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1252 

(220) 22/08/2022 

(731) Rino Pack SH.P.K Gjilan,Rruga 

Muhaxherve,p.n, KS 

(591) E Kuqe, E Verdhë, E Bardhë, E Hirt, 

E Gjelbert, Vjollce 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë 

përfshihen në klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; 

artikuj shkrimi; ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça 

bojërash; makina shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale 

udhëzuese dhe mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk 

përfshihen në klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi.  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali.  

22  Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç prej gome ose plastike); 

materiale tekstile fibroze të papërpunuara.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1253 

(220) 22/08/2022 

(731) Rino Pack SH.P.K Gjilan,Rruga 

Muhaxherve,p.n, KS 

(591) E Kuqe, E Zezë, E Verdhë, E Bardhë, 

E Hirt, E Gjelbert, E Kaltert 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë 

përfshihen në klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; 

artikuj shkrimi; ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça 

bojërash; makina shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale 
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udhëzuese dhe mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk 

përfshihen në klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi.  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali.  

22  Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç prej gome ose plastike); 

materiale tekstile fibroze të papërpunuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1254 

(220) 22/08/2022 

(731) Rino Pack SH.P.K Gjilan,Rruga 

Muhaxherve,p.n, KS 

(591) E Kuqe, E Zezë, E Verdhë, E Bardhë, 

E Hirt, E Gjelbert, E kaltert 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,,Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë 

përfshihen në klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; 

artikuj shkrimi; ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça 

bojërash; makina shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale 

udhëzuese dhe mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk 

përfshihen në klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali.  

22  Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç prej gome ose plastike); 

materiale tekstile fibroze të papërpunuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1255 

(220) 22/08/2022 

(731) Rino Pack SH.P.K Gjilan,Rruga 

Muhaxherve,p.n, KS 

(591) E Kuqe, E Zezë, E Bardhë, E Gjelbert, 

E Kaltert e Qelur, E Kaltert e Mbyllur, E 

Kaltert 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë 

përfshihen në klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; 

artikuj shkrimi; ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça 

bojërash; makina shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale 

udhëzuese dhe mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk 

përfshihen në klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali. 

22  Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç prej gome ose plastike); 

materiale tekstile fibroze të papërpunuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1256 

(220) 22/08/2022 

(731) Rino Pack SH.P.K 

Gjilan,Rruga Muhaxherve,p.n, KS 

(591) E Kuqe, E Zezë, E Verdhë, E Bardhë, 

E Hirt, E Gjelbert, E Kaltert 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë 

përfshihen në klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; 

artikuj shkrimi; ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça 

bojërash; makina shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale 

udhëzuese dhe mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk 

përfshihen në klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi.  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali.  

22  Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç prej gome ose plastike); 

materiale tekstile fibroze të papërpunuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1257 

(220) 22/08/2022 

(731) Rino Pack SH.P.K Gjilan,Rruga 

Muhaxherve,p.n, KS 

(591) E Kuqe, E Zezë, E Verdhë, E Bardhë, 

E Gjelbert 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,,Prishtinë 

(540)   
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(511) 16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë 

përfshihen në klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; 

artikuj shkrimi; ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça 

bojërash; makina shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale 

udhëzuese dhe mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk 

përfshihen në klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi.  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali.  

22  Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç prej gome ose plastike); 

materiale tekstile fibroze të papërpunuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1258 

(220) 22/08/2022 

(731) Rino Pack SH.P.K Gjilan,Rruga 

Muhaxherve,p.n, KS 

(591) E Kuqe, E Zezë, E Verdhë, E Bardhë, 

E Gjelbert, E Kaltert 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,,Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë 

përfshihen në klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; 

artikuj shkrimi; ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça 

bojërash; makina shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale 

udhëzuese dhe mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk 

përfshihen në klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi. 

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali.  

22  Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç prej gome ose plastike); 

materiale tekstile fibroze të papërpunuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1259 

(220) 22/08/2022 

(731) Rino Pack SH.P.K Gjilan,Rruga 

Muhaxherve,p.n, KS 

(591) e zeze 

(740)  Shaban Ismajli  NTSH"Petriti 

Consulting" Prishtine 

(540)   
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(511) 16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë 

përfshihen në klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; 

artikuj shkrimi; ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça 

bojërash; makina shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale 

udhëzuese dhe mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk 

përfshihen në klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi.  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali.  

22  Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç prej gome ose plastike); 

materiale tekstile fibroze të papërpunuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1309 

(220) 01/09/2022 

(731) TETI Technologiest L.L.C  

Zona Industriale , Aziz Abrashi pn. 12000 

Fushe Kosove, Republika e  Kosoves, KS 

(591) E BARDHE, E ZEZE 

(740)  TETI Technologiest L.L.C  

Zona Industriale , Aziz Abrashi pn. 12000 

Fushe Kosove, Republika e  Kosoves 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione te zyres  

38  Konstruksione ndertimi, riparim, sherbime instalimi  

39  Transporti, ambalanzhimi dhe deponimi i mallrave, menaxhimi i udhetimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1310 

(220) 01/09/2022 

(731) TETI Technologiest L.L.C 

Zona Industriale, Aziz Abrashi pn.12000, 

Fushe Kosove, Republika e Kosoves, KS 

(591) e zeze, hologram gradient 

(740)  TETI Technologiest L.L.C 

Zona Industriale, Aziz Abrashi pn.12000, 

Fushe Kosove, Republika e Kosoves 
 

(540)   
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(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione te zyres  

38  Konstruksione ndertimi, riparim, sherbime instalimi  

39  Transporti, ambalanzhimi dhe deponimi i mallrave, menaxhimi i udhetimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1311 

(220) 01/09/2022 

(731) TETI Technologiest L.L.0 

Bajrush Kajtazi Zona Industiale, Aziz 

Abraski pil. 12000, Fushë KosovU, 

Republika e Kosovo, KS 

(591) e bardhe,e zeze, e pembe 

(740)  TETI Technologiest L.L.0 

Bajrush Kajtazi Zona Industiale, Aziz 

Abraski pil. 12000, Fushë Kosove, 

Republika e Kosovb  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione te zyres  

38  Konstruksione ndërtimi, riparim, shërbime instalimi  

39  Transporti, ambalazhimi dhe deponimi I mallrave, menaxhinii i udhetimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1312 

(220) 01/09/2022 

(731) TET1 Technologiest L.L.c 

Bajrush Kajtazi  Zona Industiale, Aziz 

Abrashi pn. 12000, Fushë Kosove, 

Republika e Kosoves, KS 

(591) e bardhe, e zeze, e gjelbert 

(740)  TETI Technologiest L.L.c 

Bajrush Kajtazi Zona Industiale, Aziz 

Abrashi pn. 12000, Fushe Kosove, 

Republika e Kosoves 

  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxiiim biznesi, admMistrim biznesi, funksione te zyres  

38  Konstruksione ndërtinti, riparhn, shCrbime instalimi  

39  Transporti, amballanzhimi dhe depoimi i mallrave menaxhimi i udhetimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1313 

(220) 01/09/2022 

(731) TETI Technologiest L.L.0 

(540)   
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Bajrush Kajtazi Zona Industiale, Aziz 

Abrashi pn. 12000, Fushë Kosove, 

Republika e Kosoves, KS 

(591) e bardhe, e zeze, e vjollce 

(740)  TETI Technologiest L.L.0 

Bajrush Kajtazi Zona Industiale, Aziz 

Abrashi pn. 12000, Fushë Kosove, 

Republika e Kosoves 
 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione te zyres  

38  Konstruksione ndërtimi, riparim, shërbime instalimi  

39  Transporti, ambalazhimi dhe deponimi 1 mallrave, menaxhimi i udhetimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1314 

(220) 01/09/2022 

(731) TETI Technologiest L.L.C 

Zona Industriale, Aziz Abrashi pn.12000, 

Fushe Kosove, Republika e Kosoves, KS 

(591) e bardhe, e zeze, e hiri 

(740)  TETI Technologiest L.L.C 

Zona Industriale, Aziz Abrashi pn.12000, 

Fushe Kosove, Republika e Kosoves 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione te zyres  

38  Konstruksione ndertimi, riparim, sherbime instalimi  

39  Transporti, ambalanzhimi dhe deponimi i mallrave, menaxhimi i udhetimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1315 

(220) 01/09/2022 

(731) The North Unicorn L.L.C 

Zona Industriale, Aziz Abrashi pn.12000 

Fushe Kosove, Republika e Kosoves, KS 

(591) e kalter 

(740)  The North Unicorn L.L.C 

Zona Industriale, Aziz Abrashi pn.12000 

Fushe Kosove, Republika e Kosoves 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat, menaxhim biznesi, administrim biznesi sherbim zyre  

39  Transporti, paketimi dhe megazinimi i mallrave  

43  lloje te sherbimeve te furnizimt me ushqim dhe pije  
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(210) KS/M/ 2022/1316 

(220) 01/09/2022 

(731) The North Unicorn L.L.0 

Bajrush Kajtazi Zona Industiale, Aziz 

Abrashi pn. 12000, Fushë Kosovë, 

Republika e Kosovës , KS 

(591) E KALTER 

(740)  the North Unicorn L.L.0 

Bajrush Kajtazi Zona Industiale, Aziz 

Abrashi pn. 12000, Fushë Kosovë, 

Republika e Kosovës  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat, menaxhim biznesi, administrim biznesi, shërbime zyre  

39  Transporti, paketimi dhe megazinimi I mallrave, përgaditje udhëtimi  

43  lloje të shërbimeve të furnizimit me ushqim dhe pije, 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1317 

(220) 01/09/2022 

(731) The North Unicorn L.L.C 

Zona Industriale Aziz Abrashi pn.12000 

Fushe Kosove, Republika e Kosoves, KS 

(591) e gjelbert e verdhe 

(740)  The North Unicorn L.L.C 

Zona Industriale Aziz Abrashi pn.12000 

Fushe Kosove, Republika e Kosoves 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat, menaxhim biznesi, administrim biznesi sherbime zyre  

39  Transporti, paketimi dhe megazinimi i mallrave pergatitje udhetimi   

43  lloe te sherbimeve te furnizimit me ushqim dhe pije  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1319 

(220) 01/09/2022 

(731) The North Unicorn L.L.C 

Zona Industriale, Aziz Abrashi pn.12000 

Fushe Kosove, Republika e Kosoves, KS 

(591) E GJELBERT 

(740)  The North Unicorn L.L.C 

Zona Industriale, Aziz Abrashi pn.12000 

Fushe Kosove, Republika e Kosoves 
 

(540)   
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(511) 35  Reklamat, menaxhim biznesi, administrim biznesi sherbime zyre  

39  Transporti, paketimi dhe megazinimi i mallrave  

43  lloje te sherbimeve te furnizimit me ushqim dhe pije  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1330 

(220) 05/09/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, MK 

(591) Nuanca e ngjyrës së gjelbër, e verdhë, 

portokalli, e kuqe, e bardhë, nuanca e 

ngjyrës së kaltër. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; kozmetikë për fëmijë; kozmetikë; 

kremra kozmetike; locione për qëllime kozmetike; locione për flokë; locione për trupin; 

preparate kundër diellit; parfumeri; shampo; sapun; preparate për pastrim; peceta të 

ngopura me një pastrues të lëkurës; peceta për bebe; peceta të ngopura me preparate për 

pastrim; peceta për bebe të ngopura me preparate pastrimi; peceta të lagura për qëllime 

sanitare dhe kozmetike; produkte për kujdesin e bebeve (jo mjekuese); preparate aloe vera 

për qëllime kozmetike; preparate për heqjen e grimit; preparate për banjë; preparate për 

tualetin; qumësht për trupin. 

5  Sapun antibakterial; sapun dezinfektues; peceta dezinfektuese të njëpërdorshme; peceta 

të lagura të ngopura me locion farmaceutik; dezinfektues për qëllime higjienike; peceta 

antibakteriale; peceta për përdorim mjekësor. 

 

  

35  Reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksionet e zyrës; ofrimi i informacionit dhe këshillave komerciale 

për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e informacionit 

komercial, nëpërmjet internetit. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1372 

(220) 08/09/2022 

(731) Vindija d.d. Varaždin Međimurska 

ulica 6 42000 Varaždin, HR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VINDIJA 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendët e gjahut dhe të gjitha llojet e produkteve të tyre të 
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konservuara dhe jo të konservuara; produkte të mishit; produkte të përpunuara të mishit; 

vezë; qumësht; djath; produkte djathi; gjalpë; kos; produktet e qumështit; pije qumështi; 

pijet mbizotëruese të qumështit; ëmbëlsirat e qumështit të ftohta; zëvendësuesit e 

qumështit.  

30  Kafe; çaj; kakao; zëvendësues kafeje; Miell; produkte të drithërave; drithëra; muesli 

(drithëra ushqimore); kafe, çaj, kakao dhe pije me bazë çokollate; qumësht çokollatë; bukë; 

ëmbëlsira; ëmbëltore; çokollata; produkte çokollate; akullore; pasta; caj i ftohte; puding; 

salcat.  

32  Pije joalkoolike; pije të gazuara; pije energjike; pije izotonike; pije sportive të pasura 

me proteina; ujëra minerale dhe të gazuara; pije frutash; lëngje frutash; shurupe dhe 

preparate të tjera joalkoolike për përgatitjen e pijeve.  

40  Trajtimi dhe përpunimi i ushqimit në industrinë ushqimore; ruajtjen e ushqimit dhe 

pijeve.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim të përkohshëm (akomodim). 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1373 

(220) 08/09/2022 

(731) TCL Technology Group Corporation 

TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd 

Road, Zhongkai High Technology 

Development District, Huizhou, 

Guangdong, China, CN 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  TCL ONETOUCH 

 

 
     

 

(511) 9  Telefona celularë; telefona inteligjent (smart); telefonat inteligjentë të cilët 

palohen; kufje; autoparlantë; kuti për autoparlantë; autoparlantë të cilët mbahen në qafë apo 

kyçin e dorës; kompjutera tabletë; kompjuterë të cilët mund të mbaheen në kyçin e dorës; 

video monitorët e ekranit të cilët vendosen në syze; aparate televizive; ruterët me rrjet 

(wireless); kufje.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1374 

(220) 09/09/2022 

(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)  DYNAMIC ISLAND 

 

 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë; kompjutera dore; kompjuterë tabletë; harduer kompjuterik; aparate 

dhe instrumente telekomunikacioni; telefonat celularë; telefonat inteligjentë; Pajisjet e 

komunikimit pa tela për sigurimin e qasjes në internet dhe dërgimin, marrjen dhe 
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transmetimin e të dhënave, imazheve, audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje 

elektronike dixhitale të dorës për sigurimin e qasjes në internet dhe dërgimin, marrjen dhe 

ruajtjen e thirrjeve telefonike, mesazheve zanore, postës elektronike, të dhënave, imazheve, 

audio, video dhe përmbajtje multimediale; harduer kompjuterik që veshet; kompjuterë që 

veshen; gjurmues aktiviteti që veshen; orë inteligjente; unaza inteligjente; syze inteligjente; 

aparate telekomunikacioni në formën e bizhuterive; byzylykë të lidhur; helmeta; aparate për 

transmetimin dhe riprodhimin e zërit; altoparlantë audio; altoparlantë të zgjuar; qendrat e 

automatizimit të shtëpisë; qendra inteligjente të shtëpisë; aparate për njohjen e zërit; 

mikrofona; asistentë dixhitalë personalë; kufje earbuds; kufje; kufje heaphones; kufje 

headsets; kufje për komunikim në distancë; jastëkë veshësh për kufje; pajisjet e 

transmetimit të mediave dixhitale; set top boxes; pajisje kompjuterike për transmetimin dhe 

mundësimin e shikimit të audios, videove, televizionit, filmave, imazheve digjitale dhe 

përmbajtjeve tjera multimediale; lexues librash elektronikë; aparate komunikimi në rrjet; 

media player portativ; pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, 

telefona inteligjentë, orë inteligjente, syze inteligjente, unaza inteligjente, altoparlantë 

inteligjentë, qendra inteligjente të shtëpisë, kufje heaphones, kufje, kufje headsets, 

televizorë, pajisje elektronike dixhitale të dorës dhe audio dhe video players; Pajisjet 

periferike që vishen për përdorim me kompjuterë, telefona inteligjentë, orë inteligjente, 

syze inteligjente, unaza inteligjente, altoparlantë inteligjentë, qendra inteligjente të shtëpisë, 

kufje headsets, televizorë, kuti pajisjesh, pajisje elektronike dixhitale të dorës dhe audio dhe 

video player; kufje headset, syze kundwr diellit, syze, kontrollues, telekomandë dhe ekrane 

të realitetit virtual; kufje, syze kunder diellit, syze, kontrollues, telekomandë dhe ekrane të 

realitetit të shtuar; pajisje periferike të veshur për të luajtur video lojëra; kontrollues për 

përdorim me përmbajtje multimediale dixhitale interaktive; syze 3D; veshje përs sy; syze; 

syze dielli; xhami optik; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; lente optike; kuti 

për syze; korda për syze; korniza për syze; thjerrëza për syze; lente kontakti; kontejnerë për 

lente kontakti; lentet korrigjuese; okularë; instrumente që përmbajnë okularë; video 

monitor; monitorë kompjuteri; ekranet; ekrane të montuara në kokë; ekrane që veshjen; 

televizione; marrës dhe monitorë televizivë; ekrane interaktive me prekje; ndërfaqe për 

kompjuterë, telefona inteligjentë, orë inteligjente, syze inteligjente, televizorë dhe pajisje 

elektronike dixhitale të dorës; ekranet elektronike për kompjuterë, telefona inteligjentë, orë 

inteligjente, syze inteligjente, televizorë, pajisje elektronike dixhitale të dorës dhe audio dhe 

video player; tastiera; maus; jastëkët e mausit; printera për kompjuterë; majë shkruese 

kompjuterike; stilolapsa elektronikë; pajisje përcjellëse me valë për gjetjen e artikujve; 

etiketa elektronike për mallrat; Pajisjet, lexuesit, etiketat, kartat dhe ngjitësit me mundësi 

NFC; kartat inteligjente; byzylykë identifikues të koduar; karta kyçe të koduara; fondet 

elektronike të çelësave si aparate për telekomandë; pajisje periferike kompjuterike të 

përdorura për të gjetur, monitoruar dhe gjurmuar artikujt; kamera; kamerat e telefonit 

celular; lente për kamerën e smartfonit; dritat për telefonat inteligjentë; çipa kompjuteri; 

qarqe të integruara; aparate biometrike të identifikimit dhe vërtetimit; Makina për 

ekzaminimin e gjurmëve të gishtërinjve; aparate për njohjen e fytyrës; skanerë për gjurmë 

gishtash; skanera biometrike; skanerë biometrikë të irisit; brava biometrike; telekomandë 

për kontrollin e kompjuterëve, telefonave celularë, pajisjeve periferike që vishen, orëve 

inteligjente, altoparlantëve inteligjentë, syzeve inteligjente, kufjeve, kufjeve headphones, 

kufjeve headset, luajtësve audio dhe video, televizorëve, aparateve elektronike, pajisjeve 

elektronike dixhitale të dorës, luajtësve audio dhe video, dhe sistemet e argëtimit në shtëpi; 
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disk drives; hard disqe; pajisje memorie kompjuterike; aparate për ruajtjen e të dhënave; 

aparate për përpunimin e të dhënave; magnete; robotë humanoidë me inteligjencë 

artificiale; konvertues analog-dixhital; serverat e internetit; pajisje për kodim dhe dekodim; 

tokenet e sigurisë; Skanera 3D; skanerë dixhital të hyrjes dhe daljes; radio transmetues dhe 

marrës; sistemi i pozicionimit global (aparati GPS); ndërfaqet e përdoruesit për kompjuterët 

e automjeteve në bord; aparate lundrimi për automjete; komplete pa duar për telefona; 

aparate për paraqitje të kokës për automjete; djepat e aparateve telefonike në makinë; 

dyshekë pulti të përshtatura për mbajtjen e telefonave celularë dhe smartfonëve; aparate 

audio të automjeteve; aparate për komandim dhe njohje zanore; aparate lundrimi satelitore; 

aparate komunikimi satelitore; pajisje për marrjen, përpunimin dhe transmetimin e zërit, 

video, të dhënave dhe informacionit të vendndodhjes përmes satelitëve; bateri elektrike për 

automjete; stacione karikimi për automjete elektrike; aparate për hyrjen dhe ndezjen e 

automjeteve pa çelës; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, 

pajisje elektronike të lëvizshme, telefona celularë, telefona inteligjentë, orë inteligjente, 

syze inteligjente, altoparlantë inteligjentë, shpërndarës të zgjuar shtëpie, kufje, kufje 

eabuds, kufje earphones, kufje headphones, kufje headsets, luajtës audio dhe vizual dhe 

pajisje që veshen; bateri; bateri diellore; bateri të rikarikueshme; karikues baterish; karikues 

portativ me energji elektrike; karikues baterish pa tela; karikues baterish për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuteri, telefona celularë, telefona inteligjentë, orë inteligjente, syze 

inteligjente, altoparlantë inteligjentë, qendra inteligjente në shtëpi, kufje, kufje earbuds, 

kufje headphones, kufje headsets, pajisje elektronike dixhitale të dorës dhe luajtës audio 

dhe vizual; karikues me valë për kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

celularë, telefona inteligjentë, orë inteligjente, syze inteligjente, altoparlantë inteligjentë, 

qendra inteligjente të shtëpisë, kufje, kufje earbuds, kufje headphones, kufje headsets, 

pajisje elektronike dixhitale të dorës dhe luajtës audio dhe vizual; aparate karikimi për 

kompjuterë, pajisje periferike kompjuteri, telefona celularë, telefona inteligjentë, orë 

inteligjente, syze inteligjente, altoparlantë inteligjentë, shpërndarës të zgjuar të shtëpisë, 

kufje, kufje earbus, kufje headphones, kufje headsets, pajisje elektronike dixhitale të dorës 

dhe luajtës audio dhe vizual; dyshekë karikimi dhe kuti karikimi të përshtatura për 

kompjuterë, pajisje periferike kompjuteri, telefona celularë, telefona inteligjentë, orë 

inteligjente, syze inteligjente, kufje, kufje earbuds, kufje headphones, kufje headsets, pajisje 

elektronike dixhitale të dorës dhe luajtës audio dhe vizual; adaptorë të energjisë; lidhësit, 

bashkues, tela, kabllo, karikues, doke, stacione docking dhe adaptorë elektrikë dhe 

elektronikë për përdorim me kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, pajisje 

elektronike që vishen, telefona celularë, telefona inteligjentë, orë inteligjente, syze 

inteligjente, qendra inteligjente të shtëpisë, kufje, kufje headphones, kufje headsets, audio 

dhe video luajtës, televizorë dhe dekodera; karikues për bateri elektrike; karikues për cigare 

elektronike; tavolina për monitorët e kompjuterit, pajisjet periferike të kompjuterit, 

kompjuterët tabletë, laptopët, telefonat celularë, telefonat inteligjentë, orët inteligjente, 

syzet inteligjente, altoparlantët inteligjentë, qendrat inteligjente të shtëpisë, kufjet, kufjet 

headphones, televizorët, kutitë e televizorit, pajisjet elektronike dixhitale të dorës dhe 

player audio dhe video; çanta, mbulesa, kuti, mëngë, rripa, litarë dhe mbajtëse për 

kompjuterë, pajisje periferike kompjuteri, telefona celularë, telefona inteligjentë, orë 

inteligjente, syze inteligjente, unaza inteligjente, altoparlantë inteligjentë, qendra 

inteligjente për shtëpinë, kufje, kufje earbuds, kufje headphones, kufje headsets,  pajisje 

elektronike dixhitale të dorës, dhe luajtës audio dhe video; Mbrojtësit e ekranit për 
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monitorët e kompjuterit, ekranet e kompjuterit, telefonat celularë, telefonat inteligjentë, orët 

inteligjente, syzet inteligjente, televizorët dhe pajisjet elektronike dixhitale të dorës; filma 

mbrojtës për kompjuterë, telefona celularë, telefona inteligjentë, orë inteligjente, syze 

inteligjente, televizorë dhe pajisje elektronike dixhitale të dorës; shkopinj per selfie; lente 

selfie; Dritat e unazës selfie për telefonat inteligjentë, kompjuterët, laptopët dhe 

kompjuterët tabletë; pads ftohëse për kompjutera laptop; pajisje kompjuterike për përdorim 

në kontrollin e sistemeve të automatizimit të shtëpisë, duke përfshirë ndriçimin, pajisjet, 

ngrohjen dhe klimatizimin, zilet e dyerve dhe alarmet e sigurisë; aparate elektronike të 

aktivizimit të zërit dhe njohjes së zërit për kontrollin e pajisjeve elektronike të konsumit 

dhe sistemeve të banimit; sistemet e kontrollit të klimës që përbëhen nga pajisjet e 

kontrollit të ngrohjes; termostate; monitorët, sensorët dhe kontrollet për pajisjet dhe 

sistemet e klimatizimit, ngrohjes dhe ventilimit; aparate për kontrollin e ndriçimit; priza 

elektrike; çelsat elektrik dhe elektronik; alarmet, sensorët e alarmit dhe sistemet e 

monitorimit të alarmit; detektorë të tymit dhe monoksidit të karbonit; brava dhe shulat 

elektrike dhe elektronike për dyer dhe dritare; tastiera dhe komanda elektrike dhe 

elektronike për dyert e garazhit; aparatet dhe sistemet e sigurisë dhe mbikqyrjes së banimit; 

softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për rregullimin, konfigurimin, operimin dhe 

kontrollin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, telefonave inteligjentë, orëve 

inteligjente, syzeve inteligjente, unaza inteligjente, altoparlantëve inteligjentë, qendrave të 

shtëpisë inteligjente, kufjeve, kufjeve headphones, kufjeve headsets, pajisjeve elektronike 

dixhitale të dorës, televizorëve, set top boxes, audio dhe video player, dhe sisteme argëtimi 

në shtëpi; Softuer për njohjen e gjesteve; softuer për njohjen e zërit; softuer për njohjen e 

imazheve; Softuer për njohjen e fytyrës; softuer për identifikimin biometrik; softuer për 

zhvillimin e aplikacioneve; softuer kompjuterik për përdorim si ndërfaqe programimi 

aplikacioni (API) për ndërtimin e aplikacioneve softuerike; softuer për përpunimin, 

transmetimin dhe shfaqjen e tekstit, të dhënave, imazheve, përmbajtjeve audio, audio 

vizuale dhe përmbajtjeve tjera multimediale; softuer për dërgimin dhe pranimin e 

mesazheve elektronike, sinjalizimeve, njoftimeve dhe përkujtuesve; softuer për lojëra 

kompjuterike; programe për video lojëra; softuer i realitetit virtual; softuer i realitetit të 

shtuar; softuer për lundrimin e realitetit virtual dhe mjediseve të realitetit të shtuar; softuer 

për t'u përdorur për të mundësuar kompjuterët, pajisjet celulare dhe telefonat celularë për të 

ofruar përvoja të realitetit virtual dhe realitetit të shtuar; mallra virtuale të shkarkueshme, 

konkretisht, programe kompjuterike që përmbajnë pajisje elektronike, kufje, syze, veshje, 

këpucë, veshje për kokë, bizhuteri, kozmetikë, pije, pajisje sportive, automjete dhe lodra 

për përdorim në botët virtuale në internet; softuer kompjuterik për ofrimin e informacionit 

gjeografik, hartave interaktive dhe imazheve satelitore dhe ajrore; kuletat elektronike të 

shkarkueshme; Softuer kompjuterik për lehtësimin e transaksioneve komerciale përmes 

pajisjeve mobile të telekomunikacionit; skedarë audio të shkarkueshëm, skedarë imazhesh, 

skedarë video, skedarë muzikorë dhe përmbajtje multimediale; regjistrime audio dhe 

vizuale të shkarkueshme, podkaste, libra, periodikë, regjistrime muzikore, televizion, filma 

dhe shfaqje televizive; ruajtës të ekranit të shkarkueshëm për kompjuterë, telefona dhe orë 

inteligjente; emotikon të shkarkueshëm; grafikë kompjuterike të shkarkueshme; zile të 

shkarkueshme; fontet e shkronjave të shkarkueshme; agjendat elektronike; aparate për të 

kontrolluar postën e stampimit; kasa; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; 

makina diktuese; shënues të skajeve; makina votimi; makina për përzgjedhjen e çmimeve; 

holograme; makina faksimile; aparate dhe instrumente peshimi; matëse; tabela elektronike 
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të njoftimeve; aparate matëse; vafera [feta silikoni]; fije përçuese të dritës [fibra optike]; 

rrufepritës; aparate jonizuese jo për trajtimin e ajrit ose ujit; fikese zjarri; aparate 

radiologjike për qëllime industriale; filma vizatimorë të animuar; qirinjtë e vezëve; bilbilat 

e qenve; magnete dekorative; gardhe të elektrizuara; ngadalësues portativ të makinave me 

telekomandë; bilbilat sportive.  

42  Dizajnimi dhe zhvillimi i pajisjeve kompjuterike, softuerëve dhe pajisjeve periferike; 

dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit, softuerit dhe pajisjeve periferike të realitetit virtual dhe 

të shtuar; konsulencë në projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve 

periferike; dizajnimi dhe zhvillimi i lojërave video dhe kompjuterike; dizajnimi dhe 

zhvillimi i bazave të të dhënave kompjuterike; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit të lojërave 

kompjuterike dhe softuerëve të realitetit virtual dhe të shtuar; programim kompjuterik; 

shërbimet e programimit kompjuterik për krijimin e videove dhe lojërave të realitetit virtual 

dhe të shtuar;shërbimet e programimit kompjuterik, përkatësisht, krijimi i përmbajtjes për 

botët virtuale dhe platformat tredimensionale; dizajnimi i softuerit kompjuterik; analiza e 

sistemit kompjuterik; dizajni i sistemit kompjuterik; dizajn grafik kompjuterik; shërbimet e 

programimit kompjuterik për përpunimin e të dhënave; zhvillimi i platformave 

kompjuterike; zhvillimi i softuerit në kuadrin e publikimit të softuerit; shërbimet e 

inxhinierisë softuerike për përpunimin e të dhënave; shkrimi i kodit kompjuterik; 

konsulencë për inteligjencën artificiale; konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë 

për softuer kompjuterik; konsulencë për teknologjinë kompjuterike; konsulencë në fushën e 

kursimit të energjisë; konsulencë në fushën e bazave të të dhënave; konsulencë 

teknologjike; kërkimi teknologjik;konsulencë për sigurinë e rrjetit telekomunikues; 

konsulencë për teknologjinë e telekomunikacionit; konsulencë për dizajnin e faqeve të 

internetit; konsulencë për sigurinë e të dhënave; konsulencë për teknologjinë e 

informacionit; konsulencë për sigurinë në internet; krijimin dhe dizajnimin e indekseve të 

informacionit të bazuar në uebsajt për të tjerët; krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve të 

internetit për të tjerët; ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm; Softueri si shërbim (SaaS); 

platforma si shërbim (PaaS); infrastruktura si shërbim (IaaS); ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP); ofrimi i softuerit të zhvillimit të aplikacioneve të 

pashkarkueshëm;ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm që përdoret në zhvillimin e 

aplikacioneve të tjera softuerike; ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm për ndërtimin, 

konfigurimin, operimin dhe kontrollin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, 

telefonave inteligjentë, orëve inteligjente, syzeve inteligjente, unazave inteligjente, 

altoparlantëve të zgjuar, qendrave të shtëpisë inteligjente, kufjeve, kufjeve headphones, 

kufjeve headset, pajisjeve elektronike dixhitale të dorës, televizorë, set top box, audio dhe 

video player, dhe sisteme argëtimi në shtëpi; ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm që 

përdoret për të përpunuar komandat zanore dhe për të krijuar përgjigje audio ndaj 

komandave zanore;ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm për të mundësuar përdorimin pa 

duar të një telefoni celular përmes njohjes së zërit; ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm për 

njohjen e gjesteve; ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm të identitetit të gjurmëve të 

gishtave; ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm të njohjes së zërit; ofrimi i softuerit të 

pashkarkueshëm për njohjen e imazheve; ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm për njohjen e 

fytyrës; ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm për identifikimin biometrik;ofrimi i softuerit të 

pashkarkueshëm për përpunimin, transmetimin dhe shfaqjen e tekstit, të dhënave, 

imazheve, audio, përmbajtjes audio-vizuale dhe përmbajtjeve të tjera multimediale; ofrimi i 

softuerit të pashkarkueshëm për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, 
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sinjalizimeve, njoftimeve dhe përkujtuesve; ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm të lojërave 

kompjuterike dhe videolojërave; ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm të realitetit virtual; 

ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm të realitetit të shtuar; ofrimi i softuerëve të 

pashkarkueshëm për përdorim në aftësimin e kompjuterëve, pajisjeve mobile dhe 

telefonave celularë për të ofruar përvoja të realitetit virtual dhe realitetit të shtuar; ofrimi i i 

softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm për ofrimin e informacionit gjeografik, hartave 

interaktive dhe imazheve satelitore dhe ajrore; ofrimi i softuerit kompjuterik të 

pashkarkueshëm për lehtësimin e transaksioneve tregtare; ofrimi i softuerit të 

pashkarkueshëm të portofolit elektronik; ofrimi i softuerit online të pashkarkueshëm për 

përdoruesit për transferimin elektronik të parave; ofrimi i skedarëve audio, skedarëve të 

imazheve, skedarëve video, skedarëve muzikorë dhe përmbajtjeve multimediale të 

pashkarkueshme; ofrimi i regjistrimeve audio dhe vizuale, podkasteve, librave, periodikëve, 

regjistrimeve muzikore, televizionit, filmave dhe shfaqjeve televizive të pashkarkueshme; 

ofrimi i sistemeve kompjuterike virtuale përmes kompjuterit cloud; shërbime kompjuterike 

cloud; dyfishimi i programeve kompjuterike; konvertimi i programeve dhe të dhënave 

kompjuterike (përveç konvertimit fizik); shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ruajtja 

elektronike e të dhënave; kopje rezervë e të dhënave jashtë sajtit; hostingu i aplikacioneve 

multimediale dhe interaktive; instalimi i softuerit kompjuterik; mirëmbajtja e softuerit 

kompjuterik; përditësimi i softuerit kompjuterik; shërbimet e mbështetjes teknike, 

diagnostikimi dhe zgjidhja e problemeve të harduerit dhe softuerit kompjuterik, dhe 

shërbimet e tavolinës së ndihmës kompjuterike; monitorimi i sistemeve kompjuterike me 

akses në distancë; monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të 

paautorizuar ose shkeljes së të dhënave; monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar 

prishjet; shërbimet e mbrojtjes nga viruset kompjuterike; rikuperimi i të dhënave 

kompjuterike; hostimi i serverit; hostimi i faqeve kompjuterike të internetit; zhbllokimin e 

telefonave celularë; shërbimet e vërtetimit të përdoruesve për aplikacionet softuerike në 

internet; shërbimet e vërtetimit të përdoruesve që përdorin teknologjinë për transaksionet e 

tregtisë elektronike; ofrimi i një faqe interneti që lejon përdoruesit të shikojnë paraprakisht 

dhe të shkarkojnë libra elektronikë, botime dhe dokumente të tjera; organizimi i 

përmbajtjes së informacionit të ofruar përmes një rrjeti kompjuterik global dhe rrjeteve të 

tjera elektronike dhe të komunikimit sipas preferencave të përdoruesve; parashikimi i motit; 

krijimi i një komuniteti on-line për përdoruesit e regjistruar për të formuar komunitete 

virtuale; testimi virtual i modeleve të produkteve të reja duke përdorur simulime 

kompjuterike; ofrimi i informacionit, këshillave dhe konsulencës në lidhje me 

kompensimin e karbonit; ofrimi i informacionit në lidhje me teknologjinë kompjuterike; 

ofrimi i informacionit në lidhje me programimin kompjuterik; ofrimi i informacionit në 

lidhje me programet kompjuterike; ofrimi i informacionit për harduerin dhe softuerin 

kompjuterik në internet; shërbime shkencore dhe teknologjike; shërbimet e analizës dhe 

kërkimit industrial; Kërkime mjekësore; ofrimi i një faqe interneti që përmban teknologji që 

u mundëson përdoruesve të ngarkojnë, ruajnë, ndajnë, shikojnë dhe postojnë imazhe, audio, 

video, revista online, blogje, podkaste dhe përmbajtje multimediale; sherbime hartografike; 

ofrimi i informacionit gjeografik; ofrimi i hartave gjeografike të pashkarkueshme në 

internet; dhënja me qira e kompjuterit; dhënja me qira e pajisjeve kompjuterike dhe 

pajisjeve periferike; dhënja me qira e programeve kompjuterike; dhënja me qira e objekteve 

të qendrës së të dhënave; dhënja me qira e serverëve të internetit; minierat e 

kriptomonedhave; monitorimi elektronik i aktivitetit të kartës së kreditit për të zbuluar 
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mashtrimin nëpërmjet internetit; monitorimi elektronik i informacionit personal identifikues 

për të zbuluar vjedhjen e identitetit nëpërmjet internetit; kërkimi dhe zhvillimi i produkteve 

të reja për të tjerët; kërkime në fushën e teknologjisë së telekomunikacionit; kërkime në 

fushën e teknologjisë së inteligjencës artificiale; ofrimi i motorëve të kërkimit për internet; 

shërbimet e vërtetimit të përdoruesve duke përdorur teknologjinë blockchain; testimi i 

kontrollit të automjeteve; kontrolli i cilësisë; kërkime kimike; trajtim klinikal; Dizajn 

industrial; Dizajn i brendshem; dizajnimi i veshjeve; vërtetimi i veprave të artit; dizajnim i 

arteve grafike; mbjellja e reve; analiza e shkrimit të dorës [grafologjia]; dhënja me qira e 

njehsorëve për regjistrimin e konsumit të energjisë; peshimi i ngarkesave për të tjerët 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1375 

(220) 09/09/2022 

(731) Valon Gashi Magjistralja Prishtinë- 

Lipijan, Suhodoll 10500 Graçanicë 

,Republika e Kosovës, KS 

(526) ELECTRA 

(740)  Valon Gashi 

Magjistralja Prishtinë- Lipijan, Suhodoll 

10500 Graçanicë ,Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ELECTRA 

 

 
     

 

(511) 4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikiantet; komponimet per thithjen, njomjen 

dhe lidhjen e pluhurit, lendet djegese (perfshire edhe gazolinen e motoreve dhe ndricuese 

qirinjet dhe fitilat per ndricim   

6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndertimor prej metali; konstruksionet e 

transportueshme metalike materialet metalike per binare treni kabllot jo elektrike dhe telat 

prej metaleve te thjeshta hekurieshtet artikuj te vegjel metali gypa dhe tuba metalike 

kasafortamallra metalesh te thjeshta qe nuk jane perfshire ne klasat tjera  

9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, kinematografike, 

optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet 

për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin, transmetimi 

ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; 

makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e 

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

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

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

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1376 

(220) 09/09/2022 

(540)   
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(731) Valon Gashi Magjistralja Prishtinë- 

Lipijan, Suhodoll 10500 Graçanicë 

,Republika e Kosovës, KS 

(591) kalter e erret, e gjelber 

 
 

 

     

 

(511) 4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, njomjen dhe 

lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe ndriçuese; 

qirinjtë dhe fitilat për ndriçim   

6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; konstruksionet e 

transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo elektrikë dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet  

9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, kinematografike, 

optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet 

për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin, transmetimi 

ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; 

makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e 

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

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

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

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1377 

(220) 09/09/2022 

(731) KOMATSU LTD. 3-6, 2-chome 

Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Thika xhepi; vegla dore shumëfunksionale; kaçavida rrotulluese (vegla dore); enë 

tavoline [thika, pirunë dhe lugë]; hapëse konservash, jo elektrike; instrumente gërryese 

[instrumente dore]; trapan, që operohen me dorë; thika palete; mbledhëse frutash [vegla 

dore]; vegla dhe mjete dore, që operohen me dorë; vegla dore dhe mjete për qëllime 

bujqësore, kopshtarie dhe peizazhi, që operohen me dorë; gërmues [vegla dore]; 

hendekhapëse [vegla dore]; pompa dore [instrumente dore]; pompa ajri, të operuara me 
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dorë; rripa veglash; morsa; piskatore; gërshërë për mjekërr; spatula [vegla dore]; hekur të 

sheshtë; lima për thonjë; gërshërë thonjsh; gërshërë flokësh, elektrike ose jo elektrike; çekiç 

emergjence; brisqe, jo elektrike; vegla dore me tehe ose me majë dhe shpata; vegla dore, të 

operuara me dorë, të ndryshme nga veglat e dorës me teh ose me majë  

9  Metër matëse shiriti; helmeta mbrojtëse për fëmijë; helmeta sportive për fëmijë; syze 

mbrojtëse; syze dielli; karikues portativ të baterive; USB disqe; USB memorie; karikues 

baterish per automobila; karikuesit e baterive të telefonave celularë për përdorim në 

automjete; karikues USB; karikues baterish; shpërndarës USB; altoparlantët pa tela; 

altoparlantët audio me valë; tastiera për smartfonë; kufje; adaptorë USB; dëgjuese; maus; 

kabllo karikimi për telefonat inteligjentë; mbulesa për uebkamera; makineritë elektronike, 

aparatet dhe pjesët dhe bashkëngjitjet e tyre; makineritë elektronike, aparatet dhe pjesët e 

tyre për sistemin e monitorimit në distancë; telekomandë pa tela për automjete; 

telekomandë pa tela; makinat dhe aparatet e telekomunikacionit dhe pjesët dhe 

bashkëngjitjet e tyre; softuer kompjuterik dhe harduer kompjuterik; programe 

kompjuterike; programe kompjuterike për përpunimin e të dhënave; programe 

kompjuterike për riparimin ose mirëmbajtjen e makinerive dhe aparateve të përpunimit të 

metaleve, makinerive dhe aparateve të ndërtimit, makinerive dhe aparateve të ngarkim-

shkarkimit, makinave dhe aparateve minerare, makinave dhe mjeteve bujqësore, makinave 

dhe aparateve pyjore; programe kompjuterike për kontrollin e pozicionit, baterisë dhe 

gjendjes operacionale, si dhe për sigurimin e informacionit për menaxhimin e mirëmbajtjes 

së makinerive dhe aparateve të përpunimit të metaleve, makinave dhe aparateve të 

ndërtimit, makinave dhe aparateve të ngarkim-shkarkimit, makinave dhe aparateve 

minerare, makinave dhe mjeteve bujqësore, makinave dhe aparateve pyjore; terminalet e 

kompjuterit tablet dhe pjesët dhe bashkëngjitjet e tyre; terminale kompjuterike tabletash për 

të mbledhur, menaxhuar dhe analizuar të dhënat e funksionimit të makinerive dhe aparateve 

të përpunimit të metaleve, makinerive dhe aparateve të ndërtimit, makinerive dhe aparateve 

të ngarkim-shkarkimit, makinave dhe aparateve minerare, makinave dhe pajisjeve 

bujqësore, makinave dhe aparateve pyjore; asistentë personalë dixhitalë dhe pjesët dhe 

bashkëngjitjet e tyre; aparatet e kontrollit, testimit dhe monitorimit elektrik dhe pjesët dhe 

bashkëngjitjet e tyre; bateri dhe qeliza; kuti baterish; kondensatorë; akumulatorë [bateri]; 

terminalet e baterive; bateri automjetesh; karikuesit e baterive për automjetet me bateri dhe 

pjesët dhe bashkëngjitjet e tyre; makineritë dhe instrumentet matëse ose testuese dhe pjesët 

dhe bashkëngjitjet e tyre; makineritë dhe instrumentet e vëzhgimit dhe pjesët dhe 

bashkëngjitjet e tyre; makineritë dhe aparatet e shpërndarjes apo kontrollit të energjisë dhe 

pjesët dhe bashkëngjitjet e tyre; monitorë LCD; monitorë kompjuteri; monitorë me ekran 

me prekje; monitorë tabletash; panele ekrani elektrolumineshent; monitorët e ekranit të 

kompjuterit; ekrane elektronike numerike; pajisje kontrolluese elektrike; kontrollues të 

ngarkesës elektrike; kontrollues elektronik të rrymes; kontrollues elektronik të shpejtësisë; 

sensorë presioni; kondensatorë; kuti të kapacitetit; media ruajtëse të regjistruara me 

programe kompjuterike; lidhëse [energji elektrike]; lidhëse elektronike; tela dhe kabllo 

elektrike; kabllo, elektrike; sensorë [aparatet matëse], të ndryshme nga ato për përdorim 

mjekësor; sensorë optikë; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; makineri dhe 

instrumente telemetrash me telekomandë për robotë industrialë; aparate paralajmëruese 

kundër vjedhjes; kuti për telefona inteligjentë; rripa për telefona celularë; telefonat celularë 

dhe pjesët dhe bashkëngjitjet e tyre; telefonat inteligjentë dhe pjesët dhe bashkëngjitjet e 

tyre; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; programe kompjuterike, të 
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shkarkueshme; programe kompjuterike, të regjistruara; aplikacione softuerike 

kompjuterike, të shkarkueshme; mbulesa për kompjuterë tabletë; doreza për mbrojtje nga 

aksidentet; shtrojë për maus; jelekë sigurie reflektuese; mbështetëse dore për përdorim me 

kompjuterë; aparate dhe instrumente laboratorike; inkubatorë me temperaturë konstante; 

makina dhe instrumente automatike të kontrollit të temperaturës; elementet e konvertimit 

termoelektrik; këpucë industriale mbrojtëse; veshje sigurie për mbrojtje nga aksidenti ose 

lëndimi; publikime elektronike; skedarë muzikorë të shkarkueshëm; skedarë imazhesh dhe 

video të shkarkueshme; programe të lojërave elektronike; vizore [instrumente matëse]; kuti 

me xhepa për ruajtjen e kartave për telefona celularë dhe smartfonë; peceta për syze si 

aksesorë të syzeve; jastëkët e gjurit për punëtorët”.   

14  Orë dore; orë tavoline; orë muri; orë dhe orë dore; zinxhirë çelësash, mbajtëse çelësash 

dhe unaza çelësash; kuti të përshtatura që të përmbajnë stoli personale dhe artikuj 

bizhuterie; unaza çelësash me hapës shishe; stringla për zinxhirë çelësash dhe unaza 

çelësash; karfica [bizhuteri]; manshete; karfica [bizhuteri]; kunjat e kravatës; shirita orësh; 

stoli personale; stoli dhe imitim bizhuterie; gota trofe me metale të çmuara; mburoja 

përkujtimore; shenja distinktivi prej metali të çmuar”.   

16  Postera; stilolapsa; stilolapsa me top; stilolapsa theksues; lapsa me ngjyra; shkumësa 

me ngjyra; lapsa; letër shënimesh ngjitëse; vizore matëse; planifikuesit e ditës; fletore; 

bllok shënimesh; letër mbushëse; mbajtës të dokumenteve [artikuj shkrimi]; lidhëse; follder 

të tejdukshëm për dosje; çanta transportuese prej letre; çanta për blerje transportuese të bëra 

nga polietileni ose polipropileni; qese mbështjellëse të bëra nga polietileni ose 

polipropileni; letër mëndafshi; stenda fotografike; fotografi; kalendarët; dyshekë tavoline; 

libra për ngjyrosje; mbajtës të memove; bobina të anulueshme për mbajtësit e distinktivit të 

emrit dhe mbajtësit e kartave të identifikimit [artikuj zyre]; kapëse për mbajtësit e 

distinktivit të emrit dhe mbajtësit e kartës së identifikimit [artikuj zyre]; ngjitëse; ngjitëse 

makinash; shënja letre; mbajtësit e kartës së identifikimit; mbajtëse të kartës së identifikimit 

prej metali ose lëkure; vizore palosëse; fundet e librit; kuti stilolapsash dhe lapsash; 

mbajtësit e distinktivit të emrit; përparëse gjoksi nga letra; slitë prej letre; dollapë tavoline 

për artikuj shkrimi [artikuj zyre]; materiale vizatimi; dosje letre; stilolapsa; pajisje zyre; 

artikuj shkrimi; lapsa mekanike; goma fshirëse; mbajtëse stilolapsash dhe lapsash; staplerë; 

katalogë; libreza; flamuj letre; mbajtëse për fletore; letër dhe karton; materiale të shtypura; 

kuti dhe mbajtëse të pasaportave; pankarta prej letre; flamura me maje letre; postera 

tekstili; përparëse gjoksi letre”.   

18  Çanta për blerje; çadra teleskopike; çadra; çadra golfi; çanta sportive; çanta shpine 

[ruksak]; kuti monedhash; kuleta dore; kuletat; qese lëkure; çanta me rul; çanta rezistente 

ndaj ujit; çantat e ngarkesave; qese plastike të laminuara; çanta me rrip; çanta dreke; 

valixhe të vogla; çanta udhëtimi; eko çanta; kuti për kartëvizita; rripa valixhesh; kuti 

udhëtimi; kuti kartash; etiketat e bagazheve; çanta për këpucë; çanta për këpucë golfi; rripa 

lëkure; bastunë dhe shkopinj ecjeje; kostume për kafshë; çadra dielli; valixhe; portbagazh; 

çanta hobe për bartjen e foshnjave; çanta shkollore; çantë për çelsa; valixhe; etiketa prej 

lëkure; mbulesa për ombrella; çanta; qese; kuti ambalazhimi industrial prej lëkure; këllëf i 

pamontuar tualeti; qese tekstili”.   

21  Kuti dreke; kontejnerë të izoluar nga nxehtësia për pije; kriklla; termus për pije; shishe 

pije për sport; termuset e pijeve që kanë efekt izolues të nxehtësisë; termusat e pijes që kanë 

funksion izolues termik dhe funksion ftohës; gotë për përzierje; enë tavoline për foshnja 

dhe fëmijë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve, prej metali të çmuar; mbulesa për shishe 
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PET; mbulesa portative izoluese për shishet PET; vazo lulesh; tas me llak; tabaka me llak; 

shkopinj; grila për skarë; dorashka për skarë; rrotullues skare; darë shërbimi për skarë; 

mbajtëse për shishe PET; instrumente pastrimi, të operuara me dorë; brushat; vaska për 

bebe; enë; slitë, jo prej letre apo tekstili; komplete shërbyese kafeje [enë tavoline]; enë 

gatimi, jo elektrike; mbulesa për vazo lulesh; kontejnerë për përdorim shtëpiak ose kuzhine; 

enë sapuni; shishet sportive që shiten bosh; enë për qëllime shtëpiake; kuti ftohëse 

portative, jo elektrike; enë shërbyese [enë]; brirët e këpucëve; stoli qelqi; vepra arti të bëra 

nga porcelani në formën e kamionëve të mbeturinave; vepra arti prej porcelani; vepra arti të 

qeramikës; dorashka pune pambuku; kontejnerë ambalazhimi industrial prej qelqi ose 

porcelani; enë kuzhine dhe kontejnerë, pa përfshirë ngrohës uji me gaz për përdorim 

shtëpiak, ngrohës gatimi jo elektrik për qëllime shtëpiake, tavolina kuzhine dhe lavamanë 

kuzhine; vegla për pastrim dhe enë larëse; çanta ftohëse; çanta të izoluara për drekë; çanta 

me izolim termik për ushqim ose pije; pëlhura lustruese; pëlhura për lustrimin e këpucëve; 

furça për pastrimin e shkopinjve të golfit; furçat e golfit”.   

24  “Pankarta dhe flamuj, jo prej letre; flamuj të flamujve trekëndësh, jo prej letre; flamujt e 

kompanisë; pankarta; sixhade [perde muri], prej tekstili; mbulesa jorgani; mbulesa për 

jorgan futon; peshqir; shami; peshqir ftohës; mbulesa tavoline; batanije; shtrirje shtrati; 

mbulesa [të lirshme] për mobilje; mbulesa për jastëk; çanta gjumi; tekstile; mallra tekstili të 

endura për përdorim personal; rrjeta kundër mushkonjave; çarçafë [tekstil]; jorgan futon; 

këllëfë futoni [futon i pambushur]; këllëf jastëku; çarçafë krevati; peceta tavoline prej 

tekstili; peshqir enësh për tharje; çarçafë prej lëkure; mbulesa tekstili për shishe PET; slitë 

filxhani prej tekstili”.   

25  Fanella; bluza polo; këmisha për kostume; bluza; këmisha golfi; xhupa; xhaketa; 

xhaketa kundër erës; cohë me push; xhemper [pulovra]; pulovra; jelekë; pulovra; 

kardiganë; pantallona; çorape dhe çorape trikotazhi, përveç veshjeve të veçanta sportive; 

veshje koke; kapele; kapele që është mbulesë koke; kapele golfi; kapele të thurura; kapele 

me kasketë; mbulesa dielli [mbulesa për kokë]; ponço; mushama; shalle [shami]; kravata; 

dorashka [veshje]; këmisha sportive; pantallona atletike; jelek për çiklizëm; pantallona për 

çiklizëm; bandana [shami]; xhaketa pune; pantallona pune; kominoshe pune; kostume 

bojler; veshje për bebe; jelek për fëmijë; përparëse gryke, jo prej letre; rripa [veshje]; 

këpucë; veshje; triko [veshje]; palltot; veshje pune; pizhame; përparëse [veshje]; kapëse për 

veshët [veshje]; veshjet e helmetave [veshje koke]; helmeta për mbrojtje nga nxehtësia; 

veshje për sport; kostume për xhudo; veshje për motoristë; varëse [krape]; rripat e belit; 

këpucë sportive; këpucë dhe çizme [përveç këpucëve speciale për sport]; çizme pune; 

këpucë pune; çizme; gjysëm çizme”.   

28  Blloqe ndërtimi lodrash; topa futbolli [futbolli] prej lëkure; lodra të mbushura; lodra për 

hipje në to; makina për hipje në to; makineri ndërtimi lodrash me lëvizje; modele lodrash 

në miniaturë; kukulla lodrash dhe figura lodrash; disqe fluturuese [lodra]; mini futbolle; 

topa futbolli; topa golfi; makineritë e golfit; shënues të topit të golfit; vegla për riparimin e 

divotave [aksesorë golfi]; stoli për pemët e Krishtlindjeve, përveç dritave, qirinjve dhe 

ëmbëlsirave; balona; lodra gome; lodra; modele lodrash; lodra modele të shkallëzuara; 

automjete lodra; helmeta lodra; drona [lodra]; aparate për lojëra; lojëra; enigma; fluturake 

me vela; letra loje; lojëra tavoline; kukulla; topa për lojë; topa për sport; pajisje sportive; 

makina për ushtrime fizike; çanta golfi, me ose pa rrota; karroca për çanta golfi; vagoneta 

për çanta golfi; dorëza golfi; mjete peshkimi; makina dëfrimi, automatike dhe me 

monedhë”.  



Buletini Zyrtar Nr. 108 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

62 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1379 

(220) 12/09/2022 

(731) LTWHP, LLC  530 Fifth Avenue, 

New York NY 10036, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Produkte krevati, peshqirë, mbulesa dhe perde për dritare dhe perde nga materiali  

25  “Rroba; mbulesa koke; mbathje për këmbë  

28  Pajisje dhe aksesorë fitnesi; pajisje dhe aksesorë joga, Produkte sportive.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1382 

(220) 13/09/2022 

(731) Ficosota OOD 48 Madara Blvd. 

9700 Shumen Bulgaria, BG 

(591) Ngjyra vjollcë, e verdhë dhe e bardhë 

(740)  Dastid Pallaska Pallaska &Associates 

L.L.C Rruga Ali Pashë Tepelena, Ivy 

Residence nr.12 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  : Peceta të lagështa kozmetike; peceta për fëmijë, të mbushura me preparate 

pastrimi; peceta për fëmijë; peceta të mbushura me kremra kozmetike.  

5  Pelena prej celuloze ose letre për bebe; pelena njëpërdorimëshe prej letre për bebe; 

pelena për bebe; pelena noti njëpërdorimëshe për bebe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1407 

(220) 16/09/2022 

(731) BALR B.V rIGAKADE 20, 1013 BC 

AMSTERDAM, ZB 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)  BALR 

 

 
     

 

(511) 3  Parfum; sapun; kolonjë; parfumeri; kozmetikë; vajra esenciale; kremra për duar 

dhe kremra të tjera (kolonje); deodorantë; kremra për flokë, kondicioner për flokë, bojëra 

flokësh, shampo dhe preparate tjera kozmetike për kujdesin e flokëve; locion rruajtjeje; 

paste dhëmbësh.  

18  Kuti udhëtimi; valixhe; bagazh; çantat e dorës; mbajtëse; çanta shpine; kuti portofoli 

[çanta]; valixhe; komplete udhëtimi [enë lëkure]; kutitë e tualetit shiten bosh; këllëf koti, jo 

të montuara; çanta për blerje; çanta pazari me rrota; çanta për sport; çanta; çanta librash; 
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çanta plazhi; çanta për fundjavë; mbajtëse; çanta rrobash për udhëtim; kuletat; kuleta, jo 

prej metali të çmuar; çantë tualeti (bosh); kuti 

letrash [shënime]; kuti për kartëvizita; kuti kyçe (enë lëkure); kuti për karta krediti (enë 

lëkure); mbajtëse monedhash (mallra lëkure); cadra, cadra dielli dhe shkopinj ecjeje.  

25  Veshje, këpucë, kapelë; veshje për burra, gra dhe ffinijë, duke përfshirë këmisha, bluza, 

xhup, kostume vrapimi, pantallona (të gjata), xhinse, pantallona, pantallona të shkurtra, 

bluza, veshje shiu, funde, bluza, fustane, pulovra, xhaketa, pallto, mushama, kravata, 

kapele, kapele, maska dielli, rripa, shalle, veshje 

gjumi, pizhame, të brendshme, të brendshme, çizme, këpucë, atlete, sandale, pantofla 

çorape; komplete futbolli si veshje 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1408 

(220) 16/09/2022 

(731) Pajtim Hoti Exclusive Urban Style - S 

"SH.P.K. Skenderaj, Sheshi Adem Jashari , 

KS 

(591) ngjyra e arte, ngjyra e kuqe, ngjyra e 

zeze 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, kepuce,veshjet e kokes.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1409 

(220) 16/09/2022 

(731) 10X GROUP INVEST LIMITED 

Stron Legal, The Clubhouse St James, 8 St 

James's Square, St James’s 

SW1Y 4JU London, UK 

(526) Kosovo 

(740)  Dastid Pallaska Pallaska &Associates 

L.L.C Rruga Ali Pashë Tepelena, Ivy 

Residence nr.12 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Riparimi dhe mirëmbajtja e automobilave; Sigurimi i informacionit në lidhje me 

riparimin apo mirëmbajtjen e automobilave; Inspektimi i automobilave dhe pjesëve të tyre 

para mirëmbajtjes dhe riparimit; Shërbime të garazhit për riparimin e automobilave; 

Shërbime të garazhit për mirëmbajtjen apo riparimin e mjeteve motorike; Shërbime të 

garazhit për mirëmbajtjen e automjeteve; Shërbime hidraulike; Instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim HVAC (Ngrohje, ventilim dhe ajër të kondicionuar  

38  Shërbime të komunikimit telefonik të ofruara për linjat direkte dhe qendrat e thirrjeve; 

Shërbime të telekomunikimit; Shërbime telefonike dhe të telekomunikimit.  
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(210) KS/M/ 2022/1410 

(220) 19/09/2022 

(731) Drustvo za trgovija i uslugi  

BRATOT DOO Skopje  

Bul. Vidoe Smilevski Bato br.37/lokal 1, 

Skopje, MK 

(591) Ngjyra e bardhë dhe e zezë 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  

Rr. Isa Kastrati, Kompleksi Erta ndërtesa A3 

nr. 2/4 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Rroba, veshje për kokë, kapele të lartë, kapele të kafkës, kapele  

35  Sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave; prezantimi i produktit; 

reklamimi; reklama televizive; tekste reklamuese; reklama, reklama kompjuterike 

nëpërmjet internetit; mbledhjen e informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; 

prezantimi i mallrave përmes mjeteve të komunikimit për shitje me pakicë; shkrimi i 

teksteve reklamuese; publikimi i teksteve reklamuese; shërbime me shumicë dhe pakicë me 

veshje; shitje online me shumicë dhe pakicë të rrobave; organizimin dhe menaxhimin e 

operacioneve; ofrimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave; prezantimi i 

produktit; pankarta; dizajnimi i materialit reklamues; kryerja e punëve tregtare; pune zyre; 

kerkim tregu; marrëdhëniet me publikun; marketingu.  

42  Dizajnimi i rrobave.  

 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1411 

(220) 19/09/2022 

(731) Drustvo za trgovija i uslugi  

BRATOT DOO Skopje Bul. Vidoe 

Smilevski Bato br.37/lokal 1, Skopje, MK 

(591) Ngjyra e bardhë dhe e zezë. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)   
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(511) 25  Rroba, veshje për kokë, kapele të lartë, kapele të kafkës, kapele.  

35  Sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave; prezantimi i produktit; 

reklamimi; reklama televizive; tekste reklamuese; reklama, reklama kompjuterike 

nëpërmjet internetit; mbledhjen e informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; 

prezantimi i mallrave përmes mjeteve të komunikimit për shitje me pakicë; shkrimi i 

teksteve reklamuese; publikimi i teksteve reklamuese; shërbime me shumicë dhe pakicë me 

veshje; shitje online me shumicë dhe pakicë të rrobave; organizimin dhe menaxhimin e 

operacioneve; ofrimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave; prezantimi i 

produktit; pankarta; dizajnimi i materialit reklamues; kryerja e punëve tregtare; pune zyre; 

kerkim tregu; marrëdhëniet me publikun; marketingu.  

42  Dizajnimi i rrobave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1416 

(220) 19/09/2022 

(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; Xhel për sy; Krem për sy; Losion për sy; Solucione për pastrimin e 

lenteve të syzeve; Kozmetikë me përmbajtje të acidit hialuronik; Preparate për kujdesin e 

lëkurës, syve dhe thonjve; Preparate për pastrimin e trupit dhe për kujdesin e bukurisë; 

Preparate për pastrim dhe aromatizim; Peceta për syze të lagura me detergjent; Leckë 

fshirëse e lagur me preparate pastrimi për pastrimin e syzeve të syve; Palloma (tissues) të 

parfumuara; Lecka të lagura për përdorim kozmetik; palloma  (tissues)  të lagura me 

kozmetikë; Lecka të lagura me detergjent për pastrim.  

5  Solucione për lente kontakti; Preparate për pastrimin e lenteve të kontaktit; Dezinfektues 

për lente kontakti; Pika për sy; Kollyrium; Preparate farmaceutike për trajtimin e alergjive; 

Medikamente për alergji; Enzima për qëllime mjekësore; Suplemente dietike enzimatike; 

Preparate dhe artikuj sanitare; Preparate dhe artikuj higjienikë; Lecka pastrimi të lagura me 

dezinfektues për qëllime higjienike; Preparate sterilizuese sanitare; Kompresa për sy; 

Preparate për lubrifikim okular; Farmaceutikë okulare; Medikamente për lehtësimin e 

alergjive; Preparate farmaceutike për parandalimin e alergjive; Peceta antibakteriale; 

Dezinfektues për lagien e pecetave (tissues); Palloma (tissues)  të lagura me preparate 

antibakteriale.  

9  Lente e kontaktit; Këllëf për lente kontakti; Syze; Syzet korrektuese; Syze spektakle; 

Syze dielli; Kuti për syze spektakle; Mbajtëse për syze spektakle; Lente për syze spektakle; 

Korniza për syze spektakle; Pjesë për syze spektakle; Kutitë e lenteve të kontaktit të 

inkorporuar me funksionin e pastrimit me ultratinguj; Lente kontakti me ngjyra; Syze, syze 

dielli dhe lente kontakti; Pajisjet optike, përmirësues dhe korrigjues; Përmirësues optikë; 

Xhama zmadhues [optikë]; Syze për shikim natën; Zinxhirë për syze spektakle; Rripat e 

syzeve spektakle; litarë për syze spektakle; Mbrojtëse për syze; Kutitë e syzeve; Bare për 

syze spektakle; Mbulesa për syze; Jastëk hunde për syze; Këllëf për syze spektakle dhe 
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syze dielli; Jastekë hunde prej silikoni për syze për shikim; Këllëf i lenteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1421 

(220) 20/09/2022 

(731) UJË ALZA SM SH.P.K. 

Fsh. Rahovicë, Ferizaj, KS 

(591) : Ngjyra e kaltër e mbyllur, ngjyra 

kaltër e hapur, ngjyra e gjelbërt, ngjyra e 

hirit 

(740)  Mirjetë Hysenaj Fsh. Rahovice 

Ferizaj 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  preparate filtruese (përgatitje kimike); material filtruese (lëndë minerare); material 

filtruese (lëndë bimore); produkte për lehtësimin e ujit; produkte për pastrimin e ujit.  

7  Makineri filtruese; rezervuar për makineritë filtruese; filtra; pompa; pompa për ajër të 

kompresuar; pompa centrifugale; pompa me vakum.  

11  Aparatura për filtrimin e ujit; instalime për filtrim; filtera për ujin e pijeshëm; paisje 

shtesë për rregullimin apo sigurimin për aparaturat e ujit dhe për tubat e ujit; instalime për 

shpërndarje të ujit;   

32  Ujë natyral dhe I gazuar 

  
 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1425 

(220) 21/09/2022 

(731) Monster Energy Company 

1 Monster Way Corona, California 92879 

USA, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  MONSTER 

 

 
     

 

(511) 5  Shtesa ushqimore; shtesa ushqimore në formë të lëngshme; pije bimore; pije 

ushqyese; pije të pasura-me vitamina; pije të pasura-me lëndë ushqyese; pije të pasura më-

amino acide; pije të pasura me-barishte.”  

29  Pije-me bazë qumshti dhe pije-me bazë qumshti me përmbajtje të kafes, çokollatës 

dhe/apo lëngut të frutave; përzierje.”  
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30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; pije-me bazë kafe; pije-me bazë çaji; pije-me bazë 

çokollate.”  

32  Pije jo-alkoolike  

33  Pije alkoolike përpos birrave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1429 

(220) 21/09/2022 

(731) ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava 

Klementa 869, Mladá Boleslav II,  

CZ - 293 01 Mladá Boleslav, Czech 

Republic, CZ 

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

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  KODIAQ 

 

 
     

 

(511) 12  Automobila sportive dhe pjesët e tyre, të gjitha të përfshira në këtë klasë 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1436 

(220) 22/09/2022 

(731) European Clinic Sh.P.K 

Rruga Mic Sokoli, nr. 21, Gjakovë, Kosovë, 

KS 

(591) Vjollce, bardhë 

(740)  Metin Qestaj Rr. Bekim Fehmiu, 

Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 44  : kujdesi shëndetësor, shërbimet e qendrës shëndetësore, këshillimi shëndetësor, 

shërbimet e vlerësimit shëndetësor, kujdesi infermieror për vizitë në shtëpi, shërbimet 

spitalore, shërbimet e bankës së indeve njerëzore, këshilla mjekësore për individët me aftësi 

të kufizuara, shërbimet e analizës mjekësore për qëllime diagnostikuese dhe trajtimi i tyre 

të ofruara nga laboratorët mjekësorë, asistenca mjekësore, shërbimet e klinikës mjekësore, 

marrja me qira e pajisjeve mjekësore, ekzaminimi mjekësor, trajtimi mjekësor duke 

përdorur qeliza të kultivuara, infermieria, shërbimet mjekësore, ortodontike, këshillat e 

farmacisë, fizioterapia, kirurgjia plastike, shërbimet e kujdesit pas lindjes, përgatitja e 

recetave nga farmacistët, shërbimet e mjekësisë rigjeneruese, monitorimi në distancë i të 

dhënave mjekësore për diagnostikimin dhe trajtimin mjekësor, marrja me qira e shisheve 

dhe kontejnerëve që përmbajnë gaz për qëllime mjekësore, marrja me qira e instalimeve 

sanitare, shërbimet e solariumit.   
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(210) KS/M/ 2022/1443 

(220) 23/09/2022 

(731) N.T.SH. “ O & M “ Rr. Arsim 

Rexhepi, Nr.17, Ferizaj, KS 
 

(540)  AREX 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie; Përgatitje 

pastruese, lustruese, pastruese dhe gërryese; Aditivë për lavanderi; Detergjentë rrobash; 

Lëngje për lavanderi; Përgatitje për njomjen e rrobave; Substanca për përdorim lavanderie; 

Vajra esencial si aromë për përdorim lavanderie; Sapunë dhe xhel; Produkte për shpërlarje 

dhe përgatitje për zbutje; Zbutës pëlhurash; Peceta për bebe; Faculeta letre për dezinfektim; 

Produkte pambuku që përdoren ne kozmetik;  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe 

higjenë, posaçërisht letër tualeti; Faculeta kozmetike; Faculeta kozmetike të laguara.  

5  Përgatitje lavanderie për shkatrrimin e parazitëve; Fungicideve, herbicideve, 

germicideve, dezinfektues për përdorim shtëpiak; Detergjent mikrovrasës; Peceta (paloma); 

Pastrues për përdorim shtëpiak; Preparate për pastrimin e ajrit; Fasha menstruale.  

21  Pajisje dhe instrumente jo elektrike për pastrim; Produkte për pastrim, lustrim dhe 

fshirje të pluhurit në rroba; Brusha;   

35  Paketimi dhe shitja me shumicë dhe pakicë, shitja e produkteve të përfshira në këto 

klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1444 

(220) 23/09/2022 

(731) N.T.SH. “ O & M “ Rr. Arsim 

Rexhepi, Nr.17, Ferizaj, KS 

(591) Ngjyra kaltër e hapur, ngjyra kaltër e 

mbyllur, ngjyra hiri, ngjyra e verdhë. ngjyra 

e gjelbërt, ngjyra vjollcë, ngjyra rozë, ngjyra 

e bardhë. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie; Përgatitje 

pastruese, lustruese, pastruese dhe gërryese; Aditivë për lavanderi; Detergjentë rrobash; 

Lëngje për lavanderi; Përgatitje për njomjen e rrobave; Substanca për përdorim lavanderie; 

Vajra esencial si aromë për përdorim lavanderie; Sapunë dhe xhel; Produkte për shpërlarje 

dhe përgatitje për zbutje; Zbutës pëlhurash; Peceta për bebe; Faculeta letre për dezinfektim; 

Produkte pambuku që përdoren ne kozmetik;  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe 

higjenë, posaçërisht letër tualeti; Faculeta kozmetike; Faculeta kozmetike të laguara.  

5  Përgatitje lavanderie për shkatrrimin e parazitëve; Fungicideve, herbicideve, 

germicideve, dezinfektues për përdorim shtëpiak; Detergjent mikrovrasës; Peceta (paloma); 
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Pastrues për përdorim shtëpiak; Preparate për pastrimin e ajrit; Fasha menstruale.  

21  Pajisje dhe instrumente jo elektrike për pastrim; Produkte për pastrim, lustrim dhe 

fshirje të pluhurit në rroba; Brusha;   

35  Paketimi dhe shitja me shumicë dhe pakicë, shitja e produkteve të përfshira në këto 

klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1457 

(220) 27/09/2022 

(731) NORWEGIAN PX KOSOVË SH.P.K 

: Rr.Aziz Abrashi nr.86, Zona Industriale, 

10000, Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

(526) FLOWERS 

(740)  Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Nrb. 70224686 

Adresa: Rr. Aziz Abrashi nr.76 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë. 

 
 

(540)  FLOWERS 

 

 
     

 

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

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

produktet të tij; vaj dhe yndyra për perdorim ushqimor.  

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

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

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

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

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

natyrore;ushqim për kafshë;malt.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1466 

(220) 27/09/2022 

(731) airtiketa L.L.C. Gjilan, Sh. Rexhep 

Mala Dhe Nuhi Berisha, p.n, KS 

(526) airtiketa.com  

(591) E Zeza, E Kuqe 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

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

personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve  

 



Buletini Zyrtar Nr. 108 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

70 

 

 
 

(210) KS/M/ 2022/1491 

(220) 03/10/2022 

(731) Riad Smakolli Rruga:”Afrim Zhitija” 

Blloku 3, Hyrja 3, Nr.15, KS 

(591) 86744E – Woodbridge, Paddle Wheel 

#5C6670 - Shuttle Gray 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave te shelgut, bririt, ashtit, fildisht, ashtit të balenës, 

guaskës qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendesuesve të të gjitha këtyre materialeve, 

ose prej plastike  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstilit, që nuk janë përfshirë ne klast tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave  

27  qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për mbulimin e 

dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili) 

 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1492 

(220) 03/10/2022 

(731) Re - Publika Marketing & Media 

Solution SHP.K. Rr. Enver Maloku nr.82, 

Prishtinë, KS 

(526) REPUBLIKA Communications 

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

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

Kosovës 

 
 

(540)  REPUBLIKA Communications 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbime të agjencisë së publicitetit; Shërbime publiciteti dhe promovimi; 

Reklamimi përmes transmetimit të 

publicitetit on-line për palët e treta përmes rrjeteve të komunikimeve elektronike; 

Kontabilitet; këshillë-dhënie për 

konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të telekomunikimit për të tjerët; postim i 

faturave; konsulencë 
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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; Kërkime dhe sondazhe biznesi; 

Shërbime reklamimi dhe publiciteti 

nga televizioni, radio, posta.  

41  Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe 

matja e kohës); Shërbime të agjensisë së biletave [argëtim]; Shërbime on-line të agjensisë 

së biletave për qëllime 

argëtimi; Argëtim në formën e muzikës së regjistruar; Agjenci prenotimi për argëtim.  

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; Shërbime komerciale të 

dizajnit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1498 

(220) 03/10/2022 

(731) Euro Fly sh.p.k 

Prishtine, Bulevardi Bill Clinton KS, KS 

(526) Euro Fly 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Euro Fly     

 

(511) 35  Menaxhim biznesi; administrim biznesi; ndihmë rreth menaxhimit të biznesit dhe 

shërbimet administrative; menaxhim komercial dhe zhvillimin e ndihmesës; menaxhim 

biznesi dhe këshillime organizative; funksionim zyreje; reklamime; ekspert efikas dhe 

informata biznesi; menaxhim biznesi dhe këshilla organizimi; hulumtime biznesi; 

këshilldhënje në lëminë e marketingut, reklamimit dhe komunikimeve të korporatve; 

agjencione komunikimi (marrëdhënje me publik), agjencioni i informatave komerciale; 

dhënie me qira të makinave dhe pajisjeve; organizimin e panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; organizimin e ekspozitave per qëllime komerciale; dhënien me qira të 

materialeve reklamuese; menaxhim i biznesit të hoteleve; ndihmë dhe këshillim për 

menaxhimin e biznesit të menaxhmentit dhe organizimit, menaxhimin e punëve të 

patundshmërive dhe bizneseve të patundshmërive, përfshirë menaxhimin e hoteleve, 

moteleve, komplekseve të hoteleve, apartamenteve dhe hoteleve të banueshme; ofrimin e 

informatave të krahasimit të ratave të fluturimeve dhe hotelve; operimet komerciale të 

hoteleve, komplekseve, moteleve, shtëpive të pushimeve, restauranteve, kafiterive, bareve 

(përpos klubeve); organizimin e garave për qëllime komerciale apo reklamuese dhe për 

motivimin e puntorëve.  

39  Transport, paketim dhe deponim të mallit; shërbime për aranzhmane udhëtimi; transport 

me avionë të mallit, udhëtarëve dhe udhëtarëve turistik; shërbime të avio kompanive; 

shërbime për organizimin e bagazhit; shërbime për organizimin e peshës (me kargo) dhe të 
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ngarkesës; organizim, udhëheqje dhe ofrim të shërbimeve plotësuese dhe serviseve për 

kryqëzimin në det, grupe, ekskurzione dhe pushime; shërbime të carter në lidhje me 

avionët; rentim dhe marrje me qera të avionëve, automjeteve dhe anijeve; shërbime lidhur 

me parkimin e avionëve; shërbime të agjencive turistike dhe të udhëtimeve; shërbimet 

këshillëdhënëse dhe informative lidhur me shërbimet e transportit; informacione udhëtimi 

dhe shërbime për rezervim të udhëtimeve të cilat ofrohen on-line nga data bazë e 

kompjuterit ose internetit.  

43  Akomodim i përkohshëm; sigurim të ushqimit dhe të pijeve; ketering; shërbime të 

hoteleve, restoranteve, kafeterive dhe bareve; shërbime për rezervim të hoteleve; shërbime 

hotelerike për sigurim të hapsirave dhe serviseve të tjera për ekspozita dhe konferenca.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1499 

(220) 04/10/2022 

(731) Orges Hasani B.I. Ferizaj, Rruga 

Rexhep Bislimi, Nr.361 , KS 

(591) e zeza, e bardhe, e kafte 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 23  Fill dhe fije per perdorim ne tekstile  

24  Tekstilet dhe artikuj tekstili te paperfshire ne klasa te tjera, mbulesa shtrati dhe tavoline.  

27  Tapete qilima, fshirese kembesh dhe haser linoleum dhe materiale te tjera per te 

mbuluar dyshemete ekzistuese artikuj qe varen ne mur (jotekstili)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1506 

(220) 05/10/2022 

(731) YACHT GROUP shpk Lagjia Uji i 

ftohtë, object 6-katesh nr.1, Rruga Murat 

Terbaçi, Vlore, Shqiperi, AL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 22  Rrjeta* ; Rrjeta peshkimi; hamakët; rrjeta për kultivimin e peshkut; litarë, jo prej 

metali; litar*;vela; alga deti për mbushje; kurthe [rrjeta];  

25  Veshje; këpucë e produkte lëkure e jo lëkure; kapele; rrobat e banjës; sandale për banjë; 

kapele banje; kostume banje / rroba banje; rroba plazhi; beretat; çizme për sport*; 
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çizme*;veshje për gjimnastikë; veshje*; doreza për çiklizëm; veshje për çiklistët; doreza pa 

gishta; jelekë peshkimi;  

30  Bukë, Pasta, Ëmbëlsira, Keke, Byrek, patate të skuqura [produkte të drithërave]; 

Produkte te ndryshme brumi, Kafe; çaja bimor*.  

35  Shërbime të reklamimit; shërbime të menaxhimit, organizimit dhe administrimit të 

biznesit; funksione zyre; shërbime të marketingut ne fushën e Hotelerisë; shërbime të 

demonstrimit të mallrave; shërbime të ofrimit të informacionit tregtar dhe këshillimit për 

klientët në përzgjedhjen e shërbimeve; shërbime të ofrimit të informacionit të biznesit ne 

fushën e turizmit.  

39  Transport, shërbimet për transportin e njerëzve, organizimi i udhëtimeve, anije me qira; 

transport me varka; magazinimi i varkave; transporti me autobus; makina me qira; 

shoqërimi i udhëtarëve; transporti me traget; transporti detar; marrja me qira e sistemeve të 

lundrimit;  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim të përkohshëm; shërbime bar; 

shërbimet e restoranteve; ushqim dhe pije për ushqim; shërbime hotelerie; rezervimet e 

hoteleve; shërbimet e pritjes për strehim të përkohshëm [menaxhimi i ardhjeve dhe 

nisjeve];shërbime restoranti; shërbime të vetë-shërbimit të restoranteve; shërbime kateringu 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1508 

(220) 05/10/2022 

(731) Arbanas Avdullahu Pronto Nosa 

Company SH.P.K. Gjakovë, Rruga 

Avdullah Babalija, pn, KS 

(740)  Leke Sahatxhiu rr. Sali Gjuka-Peje 
 

(540)  PRONTO NOSA 

 

 

 

 
     

 

(511) 30  Pica të gatshme, sandviça të ngrohtë dhe të ftohtë, shkopinj buke, tul buke të 

freskët-sikurse janë toptha brumi, dhe pasta të pregatitura të bëra për porositje për konsum 

në objekte apo jashta objekteve; ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi (cheesecake) dhe 

ëmbëlsira të pjekura; speca të terur për perdorim si erëza  

35  Sherbime porositjeje online posaqërisht në lëminë e restoranteve ushqimi për bartje dhe 

dergim nëpër shtëpija; sherbime franshize, kryesisht, duke ofruar managjim biznesi dhe 

ndihmë në lëminë hapjes dhe operimit të restoranteve, restorantet prej nga bartet ushqimi 

dhe restorante për dergim ushqimi nëpër shtepia  

43  Sherbime restorantesh, posaqërisht sigurimi i picave, ushqimeve tjera dhe pije për 

konsum brenda objektit dhe për në dore apo bartje; sherbime restorantesh per ushqime per 

bartje; dhe sherbime restorantesh për të cilat ofrojnë ushqime edhe nëpër shtepia 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1515 

(220) 06/10/2022 

(731) Vitabiotics Ltd 1 Apsley Way, 

London NW2 7HF, United Kingdom, UK 

(740)  Xhemajl Krasniqi kodra e Diellit, 

Zona e jugut L 9/5 

(540)  NEUROZAN 
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(511) 5 Preparate farmaceutike; preparate vitaminash dhe mineralesh; preparate ushqimore 

për beba, invalidë dhe të moshuar.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1520 

(220) 07/10/2022 

(731) JARA PHARMACY SH.P.K. 

Prizren, Prizren, rr. Joni p.nrr. Joni p.n, KS 

(591) E Gjelbër, E Bardhë 

(740)  Visar Ostrozubi Visar Ostrozubi B.I. 

Rr. Wiliam Walker, nr. 17, Prizren 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5 Preparate farmaceutike, mjekesore dhe veterinare, preparate sanitare per qeillime 

mjekesore; ushqim dietik dhe substanca te pershtatura per perdorim mjekesor ose veterinar, 

ushqim per foshnjat; shtesa dietike per qeniet njerezore dhe kafshet; suva, materiale per 

veshje; material per ndalimin e dhembeve, dyll dentar; dezinfektues; preparate per 

shkaterrimin e paraziteve; fungicide, herbicide. 

 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1530 

(220) 10/10/2022 

(731) BVG Housing SH.P.K 

Rr. b, Mati Kompleksi Royal c15 nr.24 

Prishtine, Kosove, KS 

(591) ngjyra e gjelber, ngjyra e bardhe dhe 

ngjyra e verdhe 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Konstruksione ndertimi;riparim;sherbime istalimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1542 

(220) 14/10/2022 

(731) Kevork Arek Findikliyan 

Prishtine, Daut Kelmendi nr.4 Veternik , KS 

(526) KOSOSMS 

(740)  Leke Sahatxhiu  rr. Sali Gjuka-Peje 

(540)  KOSOSMS 
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(511) 9  Aparate dhe instrumente elektrike, elektronike, optike, matëse, sinjalizimi, 

kontrolli, mësimdhënie; aparate për regjistrimin, transmetimin, përpunimin, riprodhimin e 

zërit, figurës ose te të dhënave; mbajtës të dhënash magnetike ose optike; makina 

automatike për tregtim, dhe mekanizma për aparate që funksionojnë me monedhë; pajisje 

për përpunim të dhënash dhe kompjuterë.  

38  Shërbime telekomunikacioni; marrje ose dhënie me qera e pajisjeve për 

telekomunikacion.  

42  Shërbime për programimin e kompjuterëve; shërbime të bazave të të dhënave; shërbime 

për marrjen ose dhënien me qera të pajisjeve për përpunim të të dhënave; të kompjuterëve; 

shërbime për projektimin e pajisjeve për telekomunikacion. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1579 

(220) 21/10/2022 

(731) Fondacioni Blue Dot Prishtina Fryn, 

Kati i 5-të 10000 Prishtinë, Republika e 

Kosovës, KS 

(526) Fondacioni Blue Dot 
 

(540)  Fondacioni Blue Dot 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim, organizim dhe administrim biznesi; funksionet e zyrës; 

sondazhet e opinionit; testimi psikologjik për përzgjedhjen e personelit; marrëdhëniet me 

publikun; botimi i teksteve publicitare; kërkimi i sponsorizimit; shkrimi i curriculum vitae 

për të tjerët/shkrimi i CV-ve për të tjerët; shkrimi i teksteve publicitare. 

  

  

36   Shërbime financiare dhe monetare; mbledhjen e fondeve për bamirësi; 

crowdfunding (mbledhje e fondeve/financim i projekteve nga numër i madh i njerëzve); 

hulumtim financiar; sponsorizimi financiar; investimi i fondeve; organizimi i arkëtimeve 

monetare; fondet e përbashkëta; kujdestari/fiduciar.   

38  Shërbime të telekomunikacionit, sigurimi/ofrimi i qasjes në bazat të të dhënave 

(databaza); ofrimi i forumeve online.  

41  Edukimi; ofrimi i trajnimeve; aktivitete argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore; 

akademi [arsim/edukim]; organizimin dhe zhvillimin e ngjarjeve sportive; marrja me qira e 

veprave të artit; arsimi/edukimi në shkolla me konvikte; stërvitje [trajnime]; organizimin 

dhe zhvillimin e kolokiumeve (konferencave dhe seminareve); organizimi i garave 

[edukimi ose argëtimi]; organizimin dhe drejtimin e koncerteve; zhvillimin e 

ngjarjeve/eventeve argëtuese; organizimin dhe zhvillimin e konferencave; organizimin dhe 

zhvillimin e kongreseve; kurse me korrespondencë;  organizimi i eventeve argëtuese 

cosplay (lojëra me kostume); shërbime kulturore; arsimore/edukative ose argëtuese të 

ofruara nga galeritë e artit; ekzaminime/provime arsimore/edukuese; shërbimet 

arsimore/edukative të ofruara nga shkollat, shërbimet e certifikimit arsimor/edukativ; 

përkatësisht, ofrimi i trajnimeve dhe provimeve arsimore/edukative; publikim elektronik  

në desktop; shërbime argëtuese; shërbime argëtimi; organizimi i ekspozitave për qëllime 

kulturore ose edukative; organizimi i sfilatave për qëllime argëtimi; ofrimi i tureve të 

ngjitjes me guidë; kryerja/ofrimi i turneve me guidë; shërbimet e klubit shëndetësor 
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[trajnim për shëndetin dhe fitnesin]; shërbimet e kampeve të pushimeve [argëtim];   

organizimin dhe zhvillimin e forumeve edukative të personalizuara/personale; ofrimi i 

informacionit në fushën e arsimit; ofrimi i informacionit në fushën e argëtimit; ofrimi i 

informacionit në lidhje me aktivitetet rekreative; transferimi i njohurive [trajnim]; 

interpretimi gjuhësor; shërbimet e paraqitjes, të ndryshme nga ato për qëllime reklamimi; 

edukimi muzikor; publikimi online i librave dhe revistave elektronike; ofrimi i botimeve 

elektronike online; të pashkarkueshme; organizimi i garave sportive elektronike; organizimi 

i ngjarjeve argëtuese; edukimi fizik; prodhimi i podkasteve; botimi i librave; publikimi i 

teksteve; përveç teksteve publicitare; ofrimi i objekteve rekreative; marrja me qira e 

lexuesve elektronikë të librave;  kërkime në fushën e arsimit/edukimit; udhëzimet sado 

[udhëzim për ceremoninë e çajit]; organizimin dhe zhvillimin e seminareve; organizimi i 

shfaqjeve [shërbimet impresario]; shërbimet e kampeve sportive; organizimi i garave 

sportive; organizimin dhe zhvillimin e simpoziumeve; shërbime arsimore / shërbime 

edukative / shërbime mësimore; transferimi i njohurive dhe njohurive të biznesit [trajnim]; 

tutoring (mësim privat); ofrimi i renditjes së përdoruesve për qëllime argëtuese ose 

kulturore; ofrimi i komenteve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore; orientim 

profesional [këshilla për arsimim/edukim ose trajnim]; rikualifikim profesional; organizimi 

dhe realizimi i punëtorive (workshop) [trajnimi]; shkrimi i teksteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1580 

(220) 21/10/2022 

(731) Fondacioni Blue Dot Prishtina Fryn, 

Kati i 5-të 10000 Prishtinë, Republika e 

Kosovës, KS 

(526) Fondacioni Blue Dot 
 

(540)  Blue Dot Foundation 

 

 
     

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim, organizim dhe administrim biznesi; funksionet e 

zyrës; sondazhet e opinionit; testimi psikologjik për përzgjedhjen e personelit; marrëdhëniet 

me publikun; botimi i teksteve publicitare; kërkimi i sponsorizimit; shkrimi i curriculum 

vitae për të tjerët/shkrimi i CV-ve për të tjerët; shkrimi i teksteve publicitare.  

36  Shërbime financiare dhe monetare; mbledhjen e fondeve për bamirësi; crowdfunding 

(mbledhje e fondeve/financim i projekteve nga numër i madh i njerëzve); hulumtim 

financiar; sponsorizimi financiar; investimi i fondeve; organizimi i arkëtimeve monetare; 

fondet e përbashkëta; kujdestari/fiduciar.  

38   Shërbime të telekomunikacionit, sigurimi/ofrimi i qasjes në bazat të të dhënave 

(databaza); ofrimi i forumeve online  

41  Edukimi; ofrimi i trajnimeve; aktivitete argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore; 

akademi [arsim/edukim]; organizimin dhe zhvillimin e ngjarjeve sportive; marrja me qira e 

veprave të artit; arsimi/edukimi në shkolla me konvikte; stërvitje [trajnime]; organizimin 

dhe zhvillimin e kolokiumeve (konferencave dhe seminareve); organizimi i garave 

[edukimi ose argëtimi]; organizimin dhe drejtimin e koncerteve; zhvillimin e 

ngjarjeve/eventeve argëtuese; organizimin dhe zhvillimin e konferencave; organizimin dhe 

zhvillimin e kongreseve; kurse me korrespondencë;  organizimi i eventeve argëtuese 

cosplay (lojëra me kostume); shërbime kulturore; arsimore/edukative ose argëtuese të 

ofruara nga galeritë e artit; ekzaminime/provime arsimore/edukuese; shërbimet 
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arsimore/edukative të ofruara nga shkollat, shërbimet e certifikimit arsimor/edukativ; 

përkatësisht, ofrimi i trajnimeve dhe provimeve arsimore/edukative; publikim elektronik  

në desktop; shërbime argëtuese; shërbime argëtimi; organizimi i ekspozitave për qëllime 

kulturore ose edukative; organizimi i sfilatave për qëllime argëtimi; ofrimi i tureve të 

ngjitjes me guidë; kryerja/ofrimi i turneve me guidë; shërbimet e klubit shëndetësor 

[trajnim për shëndetin dhe fitnesin]; shërbimet e kampeve të pushimeve [argëtim];   

organizimin dhe zhvillimin e forumeve edukative të personalizuara/personale; ofrimi i 

informacionit në fushën e arsimit; ofrimi i informacionit në fushën e argëtimit; ofrimi i 

informacionit në lidhje me aktivitetet rekreative; transferimi i njohurive [trajnim]; 

interpretimi gjuhësor; shërbimet e paraqitjes, të ndryshme nga ato për qëllime reklamimi; 

edukimi muzikor; publikimi online i librave dhe revistave elektronike; ofrimi i botimeve 

elektronike online; të pashkarkueshme; organizimi i garave sportive elektronike; organizimi 

i ngjarjeve argëtuese; edukimi fizik; prodhimi i podkasteve; botimi i librave; publikimi i 

teksteve; përveç teksteve publicitare; ofrimi i objekteve rekreative; marrja me qira e 

lexuesve elektronikë të librave;  kërkime në fushën e arsimit/edukimit; udhëzimet sado 

[udhëzim për ceremoninë e çajit]; organizimin dhe zhvillimin e seminareve; organizimi i 

shfaqjeve [shërbimet impresario]; shërbimet e kampeve sportive; organizimi i garave 

sportive; organizimin dhe zhvillimin e simpoziumeve; shërbime arsimore / shërbime 

edukative / shërbime mësimore; transferimi i njohurive dhe njohurive të biznesit [trajnim]; 

tutoring (mësim privat); ofrimi i renditjes së përdoruesve për qëllime argëtuese ose 

kulturore; ofrimi i komenteve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore; orientim 

profesional [këshilla për arsimim/edukim ose trajnim]; rikualifikim profesional; organizimi 

dhe realizimi i punëtorive (workshop) [trajnimi]; shkrimi i teksteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1581 

(220) 21/10/2022 

(731) Fondacioni Blue Dot Prishtina Fryn, 

Kati i 5-të 10000 Prishtinë, Republika e 

Kosovës, KS 

(526) Fondacioni Blue Dot 

(591) Ngjyra e kaltër e çeltë (#ABD3ED), 

dhe ngjyra e bardhë (#FFFFF) 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim, organizim dhe administrim biznesi; funksionet e zyrës; 

sondazhet e opinionit; testimi psikologjik për përzgjedhjen e personelit; marrëdhëniet me 

publikun; botimi i teksteve publicitare; kërkimi i sponsorizimit; shkrimi i curriculum vitae 

për të tjerët/shkrimi i CV-ve për të tjerët; shkrimi i teksteve publicitare.  

36  Shërbime financiare dhe monetare; mbledhjen e fondeve për bamirësi; crowdfunding 

(mbledhje e fondeve/financim i projekteve nga numër i madh i njerëzve); hulumtim 
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financiar; sponsorizimi financiar; investimi i fondeve; organizimi i arkëtimeve monetare; 

fondet e përbashkëta; kujdestari/fiduciar.  

38  Shërbime të telekomunikacionit, sigurimi/ofrimi i qasjes në bazat të të dhënave 

(databaza); ofrimi i forumeve online.  

41  Edukimi; ofrimi i trajnimeve; aktivitete argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore; 

akademi [arsim/edukim]; organizimin dhe zhvillimin e ngjarjeve sportive; marrja me qira e 

veprave të artit; arsimi/edukimi në shkolla me konvikte; stërvitje [trajnime]; organizimin 

dhe zhvillimin e kolokiumeve (konferencave dhe seminareve); organizimi i garave 

[edukimi ose argëtimi]; organizimin dhe drejtimin e koncerteve; zhvillimin e 

ngjarjeve/eventeve argëtuese; organizimin dhe zhvillimin e konferencave; organizimin dhe 

zhvillimin e kongreseve; kurse me korrespondencë;  organizimi i eventeve argëtuese 

cosplay (lojëra me kostume); shërbime kulturore; arsimore/edukative ose argëtuese të 

ofruara nga galeritë e artit; ekzaminime/provime arsimore/edukuese; shërbimet 

arsimore/edukative të ofruara nga shkollat, shërbimet e certifikimit arsimor/edukativ; 

përkatësisht, ofrimi i trajnimeve dhe provimeve arsimore/edukative; publikim elektronik  

në desktop; shërbime argëtuese; shërbime argëtimi; organizimi i ekspozitave për qëllime 

kulturore ose edukative; organizimi i sfilatave për qëllime argëtimi; ofrimi i tureve të 

ngjitjes me guidë; kryerja/ofrimi i turneve me guidë; shërbimet e klubit shëndetësor 

[trajnim për shëndetin dhe fitnesin]; shërbimet e kampeve të pushimeve [argëtim];   

organizimin dhe zhvillimin e forumeve edukative të personalizuara/personale; ofrimi i 

informacionit në fushën e arsimit; ofrimi i informacionit në fushën e argëtimit; ofrimi i 

informacionit në lidhje me aktivitetet rekreative; transferimi i njohurive [trajnim]; 

interpretimi gjuhësor; shërbimet e paraqitjes, të ndryshme nga ato për qëllime reklamimi; 

edukimi muzikor; publikimi online i librave dhe revistave elektronike; ofrimi i botimeve 

elektronike online; të pashkarkueshme; organizimi i garave sportive elektronike; organizimi 

i ngjarjeve argëtuese; edukimi fizik; prodhimi i podkasteve; botimi i librave; publikimi i 

teksteve; përveç teksteve publicitare; ofrimi i objekteve rekreative; marrja me qira e 

lexuesve elektronikë të librave;  kërkime në fushën e arsimit/edukimit; udhëzimet sado 

[udhëzim për ceremoninë e çajit]; organizimin dhe zhvillimin e seminareve; organizimi i 

shfaqjeve [shërbimet impresario]; shërbimet e kampeve sportive; organizimi i garave 

sportive; organizimin dhe zhvillimin e simpoziumeve; shërbime arsimore / shërbime 

edukative / shërbime mësimore; transferimi i njohurive dhe njohurive të biznesit [trajnim]; 

tutoring (mësim privat); ofrimi i renditjes së përdoruesve për qëllime argëtuese ose 

kulturore; ofrimi i komenteve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore; orientim 

profesional [këshilla për arsimim/edukim ose trajnim]; rikualifikim profesional; organizimi 

dhe realizimi i punëtorive (workshop) [trajnimi]; shkrimi i teksteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1589 

(220) 24/10/2022 

(731) Dalim Tissen, Korean Corporation 

5F, 4F, 3F, 31, Yeonhui-ro, Mapo-gu, 

Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  Rapi-Gide 
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(511) 10  Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; Protezë 

/gjymtyrë artificiale, dhëmbë artificial, kunja për dhëmbë artificialë, unaza për daljen e 

dhëmbëve, implantet kirurgjikale të përbëra nga materiale artificiale, Membrane e 

absorbueshme për rigjenerimin e drejtuar të indit periodontal  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1590 

(220) 24/10/2022 

(731) Dalim Tissen, Korean Corporation 

5F, 4F, 3F, 31, Yeonhui-ro, Mapo-gu, 

Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) e zeze  

(740)  Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; Protezë 

/gjymtyrë artificiale, dhëmbë artificial, kunja për dhëmbë artificialë, unaza për daljen e 

dhëmbëve, implantet kirurgjikale të përbëra nga materiale artificiale, Membrane e 

absorbueshme për rigjenerimin e drejtuar të indit periodontal  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1605 

(220) 26/10/2022 

(731) Zenel Çitaku rr. "Shaban Polluzha" 

pn. Mitrovicë , KS 

(591) e zeze, kuqe, e bardhe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  pr odukte ushqimore me origjinë bimore, produkte ndihmëse të destinuara për 

përmirësim hiies së ushqimit. Si kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; pasta dhe ëmbëlsira; 

cokollate; akullin e sherbet dhe akullore të tjera ushqimore; sheqer, mjaltë, erëza, barishte 

të konservuara; salca dhre' s e e rëza të tjera; akull (ujë i ngrirë), pije me kafe, kakao, 

çokollatë ose bazë çaji;-rra të veshura me çokollatë; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat 
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esencialë, për ushqime ose pije  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1607 

(220) 26/10/2022 

(731) ABC FARMACEUTICI SPA 

Corso Vittorio Emanuele II, 72 I-10121 

TORINO , IT 

(740)  Ragip Malushaj 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Substaricat dietike të përshtatura pe"r 

përdorim mjeke"sor, ushqim për foshnje; material për mbushje dentare dhe për marrjen e 

gjurmëve dentare; dezinfektues; pesticide; fungicide, herbicide; preparate farmaceutike me 

oriashtirn të produkteve farmaceutike antireumatike në formë kremi, njoilave ose 

balsamesh; produkte farrnaceutike me përjashtim të produkteve farmaceutike antireurnatike 

në formë kremi, njollave ose balsamesh; tampona sanitare; pecetave sanitare; preparate 

veterinare 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1616 

(220) 27/10/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. 

Harilaç, Rr. Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  HUMIN WATER ZEO 

 

 
     

 

(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.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

40  Përpunimi i materialeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1617 

(220) 27/10/2022 

(731) HAACKE SH.P.K Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(540)  HUMIN NURSERY 
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(591) e zeze 

(740)  Shaban Ismajli  NTSH"Petriti 

Consulting" Prishtine 
 

 

(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.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

40  Përpunimi i materialeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1618 

(220) 27/10/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(591) e zeze 

(740)  Shaban Ismajli  NTSH"Petriti 

Consulting" Prishtine 
 

(540)  HUMIN OLIVE 

 

 
     

 

(511) 11  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.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

40  Përpunimi i materialeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1619 

(220) 27/10/2022 

(731) HAACKE SH.P.K.  

Harilaç, Rr. Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  HUMIN ROOT 

 

 
     

 

(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.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

40  Përpunimi i materialeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1620 (540)  HUMIN SAL 
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(220) 27/10/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(591) e zeze 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

 

 
     

 

(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.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

40  Përpunimi i materialeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1621 

(220) 27/10/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. 

Harilaç, Rr. Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(591) e zeze 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  HUMIN MICRO 

 

 
     

 

(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.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

40  Përpunimi i materialeve. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1622 

(220) 27/10/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  HUMIN SHIELD 

 

 
     

 

(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.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. 

40  Përpunimi i materialeve.  
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(210) KS/M/ 2022/1623 

(220) 27/10/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. 

Harilaç, Rr. Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli  NTSH"Petriti 

Consulting" Prishtine 
 

(540)  HUMIN PHOS 

 

 
     

 

(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.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

40  Përpunimi i materialeve.  

 
 

(210) KS/M/ 2022/1624 

(220) 27/10/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. 

Harilaç, Rr. Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(591) e zeze  

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, lëndë plastike të papërpunuara; 

plehra organike; përbërje për fikjen e zjarrit; preparate për zbutje dhe lidhje; lëndë kimike 

për ruajtjen e mallrave ushqimore; lëndë rregjëse; ngjitës që përdoren në industri  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

40  Përpunimi i materialeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1625 

(220) 27/10/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(591) e zeze  

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,,Prishtinë 
 

(540)  GREEN CARPET 

 

 
     

 

(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; 
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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  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

40  Përpunimi i materialeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1626 

(220) 27/10/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(591) E ZEZE 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,,Prishtinë 
 

(540)  Feed Nature 

 

 
     

 

(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.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

40  Përpunimi i materialeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1627 

(220) 27/10/2022 

(731) HAACKE SH.P.K 

Harilaç, Rr. Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(591) e zeze 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  HUMIN MEMAT 

 

 
     

 

(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.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. 

40  Përpunimi i materialeve. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1628 

(220) 27/10/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(591) e zeze  

(540)  COAL PLUS 
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(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,,Prishtinë 
 

(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.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

40  Përpunimi i materialeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1648 

(220) 01/11/2022 

(731) Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(591) e gjelbërt, bardhë 

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

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Paste perimesh; lyerje me perime; lyrje (shtrirje) me bazë perimesh; ushqime të 

lehta të bazuara në perime; pasta perimesh; perime, të konservuara; perime, të konservuara; 

humus (pastë qiqrash); ajvar; pasta të bëra nga specat; pasta të bëra nga panxhari; pasta të 

bëra nga rrikë; pasta të bëra nga kungujt; pasta të bëra nga xhenxhefili; pasta të bëra nga 

asparagus; pasta të bëra nga ullinj; pasta të bëra nga hudhra e egër; pasta të bëra nga tartufi; 

lyerje nga qumështit; lyerje me gjalpë; krem për lyerje; lyerje vegane; lyerje frutash; lyerje 

me bazë limoni dhe djegësime; lyerje me bazë bishtajore; lyerje me bazë arrat; lyerje 

lajthie; spërkatje mishi, spërkatje peshku; pelte mishi, pelte peshku, pelte perimesh; mish, i 

konservuar; mish; peshk, jo i gjallë; shpendë; kafshë nga gjahu, jo të gjalla; ekstrakte të 

mishit; paste, paste mishi, paste peshku, paste gjeldeti, paste pule, paste melçie; paste me 

sallam pikant; paste viçi; paste kafshësh gjahu; pastë toni; paste trofte; paste salmon; pastë 

sardele; paste skumbri; salsiçe të kuruara; sallam; fruta dhe perime të konservuara, të thara 

dhe të ziera; pelte, reçel, komposto; marmelatë; fruta, të ziera; vezë; qumësht; produkte 

qumështi; vaj për ushqim; yndyrë.  

30  Kafe; çaj; zëvendësues të kakaos dhe kafesë; sheqer; oriz; tapiokë; sago; miell; 

produkte të drithërave; bukë; tarta; pastë; akullore; mjaltë; shurup melase; tharmë (maja); 

pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull; salca; salca zhytjeje (për ngjyrje); pasta (salca) 

perimesh; pure perimesh; erëza; akull për pije freskuese; byrekë; spërkatje (lyerje) me 

çokollatë; lyerje për përhapje me bazë kakao; lyerje që përhapet nga mjalti; lyerje për 

përhapje vegane; krem; ushqim i lehtë me bazë drithëra  

35  Reklamim; publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjes; reklamime; reklama 

direkte; hulumtim marketingu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime 
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nëpunësish; promovimi i gastronomisë; marketing, shitje me shumicë dhe pakicë, duke 

përfshirë shitjen online të: pastave të perimeve, spërkatjeve me perime, spërkatjeve me bazë 

perimesh, ushqime rostiçeri me bazë perimesh, pasta perimesh, perime, të konservuara, 

perime, të konservuara, humus (pastë qiqrash), ajvar, pasta të bëra nga speca , pasta të bëra 

nga panxhari, pasta të bëra nga rrika, pasta të bëra nga kunguj, pasta të bëra nga xhenxhefil, 

pasta të bëra nga asparagus, pasta të bëra nga ullinj, pasta të bëra nga hudhra të egra, pasta 

të bëra nga tartufi, spërkatje qumështore, spërkatje me gjalpë, kremra , spërkatje vegane, 

spërkatje frutash, spërkatje me bazë limoni dhe djegësime, spërkatje me bazë bishtajore, 

spërkatje me bazë arra, spërkatje lajthie, spërkatje me mish, spërkatje peshku, pelte mishi, 

pelte peshku, pelte perimesh, mish, të konservuar, mish, peshk, jo të gjalla, mish 

shpendësh, gjahu, jo të gjalla, ekstrakte mishi, pastë, pastë mishi, pastë peshku, pastë gjeli, 

pastë pule, pastë mëlçie, pastë me sallam pikant, pastë viçi, pastë kafshësh gjyetije, pastë 

tune, paste trofte, paste salmon, pate sardele, paste skumbri, salcice te kuruara, sallam, fruta 

dhe perime te konservuara, te thara dhe te ziera, pelte, reçel, komposto, marmelatë, fruta, te 

ziera, vezë, qumësht, produkte qumështi, vaj për ushqim, yndyrë ; marketing, shitje me 

shumicë dhe pakicë, duke përfshirë shitjen online të: kafesë, çajit, kakaos dhe 

zëvendësuesve të kafesë, sheqerit, orizit, tapiokës, sagos, miellit, produkteve të drithërave, 

bukës, tortës, brumërave, akullores, mjaltit, shurupit melasë, majasë (tharmit), pluhurit për 

pjekje , kripë, mustardë, uthull, salca, salca zhytjeje (ngjyrje), pasta perimesh (salca), pure 

perimesh, erëza, akull për pije freskuese, byrekë, spërkatje me çokollatë, spërkatje me bazë 

kakao, spërkatje me mjaltë, spërkatje vegane, krem, ushqim i lehtë me bazë drithëra . 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1649 

(220) 01/11/2022 

(731) LABORATOIRE INNOTECH 

INTERNATIONAL A company organized 

according to French Laws 22 Avenue 

Aristide Briand 94110 Arcueil, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  TOTYLEM 

 

 
     

 

(511) 5  “Barna; barna për parandalimin apo trajtimin e anemisë mungesës së hekurit; barna 

për trajtimin apo parandalimin e mungesës së acidit folik.”  

10  “Aparate, instrumente dhe artikuj mjekësor dhe kirurgjikal; instrumente dhe artikuj për 

kompresim mekësor; artikuj ortopedik.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1653 

(220) 02/11/2022 

(731) “PROKA” SH.P.K 

Rr.”Ahmet Krasniqi, p.n, 10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(740)  Adelina Isufi Rr."Rexhep Luci" Hyrja 

(540)  PROKA 
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20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(511) 41  Organizim aktivitetesh argëtuese, sportive dhe educative, organizim shfaqjesh 

dhe spektaklesh teatrale, organizim shoë live, organizim festash, evenimentesh, konkurseve 

në fushen e kulturës, artit dhe sportit, organizim kompeticionesh sportive, klubeve të natës, 

ofrim i muzikës dhe orkestrave, organizim i mbramjeve muzikore, organizimi i koncerteve 

dhe ahengjeve, organizim i zbavitjeve, argëtimi, zhvillimin e ngjarjeve argëtuese, 

këshillimit dhe informimit në lidhje me shërbimet e mësipërme.  

43  Shërbimet e restorantit; shërbimet e kryera ose të ndërlidhura me operimin e 

restoranteve dhe objekteve ose hapësirave tjera që kanë të bëjnë me sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve të përgatitura për konsum; duke përfshirë shërbime të pijetores, shërbimet e 

bareve; shërbimet e kafeneve dhe kafeterisë; furnizim i ushqimit dhe pijeve; shërbimet e 

bar-rostiçeri [snack-bar]; shërbime restorantesh merre-me-vehte [take-aëay]; katering për 

ushqim dhe pije; shërbime për furnizim me pije dhe ushqim.restorantet vetëshërbyese; 

furnizim me ushqim dhe pije; akomodim i përkohshëm duke përfshirë hotelet, pensionet 

(shtëpi) familjare, kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, motelet; rezervimet për akomodim 

të përkohshëm, dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme, të bareve dhe tendave; 

dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, gastarinave dhe pajisjeve 

të barit, akomodimi i përkohshëm, sherbime te shitjes me pakicë në dyqane jo të 

specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani. Të siguruarit e racionit momental, 

hoteleria e jashtme. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1654 

(220) 02/11/2022 

(731) “PROKA” SH.P.K,  

Rr.”Ahmet Krasniqi, p.n, 10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E zezë, E bardhë, E Hirit 

(740)  Adelina Isufi Rr."Rexhep Luci" Hyrja 

20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Organizim aktivitetesh argëtuese, sportive dhe educative, organizim shfaqjesh 

dhe spektaklesh teatrale, organizim shoë live, organizim festash, evenimentesh, konkurseve 

në fushen e kulturës, artit dhe sportit, organizim kompeticionesh sportive, klubeve të natës, 

ofrim i muzikës dhe orkestrave, organizim i mbramjeve muzikore, organizimi i koncerteve 

dhe ahengjeve, organizim i zbavitjeve, argëtimi, zhvillimin e ngjarjeve argëtuese, 

këshillimit dhe informimit në lidhje me shërbimet e mësipërme.  

43  Shërbimet e restorantit; shërbimet e kryera ose të ndërlidhura me operimin e 

restoranteve dhe objekteve ose hapësirave tjera që kanë të bëjnë me sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve të përgatitura për konsum; duke përfshirë shërbime të pijetores, shërbimet e 

bareve; shërbimet e kafeneve dhe kafeterisë; furnizim i ushqimit dhe pijeve; shërbimet e 
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bar-rostiçeri [snack-bar]; shërbime restorantesh merre-me-vehte [take-aëay]; katering për 

ushqim dhe pije; shërbime për furnizim me pije dhe ushqim.restorantet vetëshërbyese; 

furnizim me ushqim dhe pije; akomodim i përkohshëm duke përfshirë hotelet, pensionet 

(shtëpi) familjare, kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, motelet; rezervimet për akomodim 

të përkohshëm, dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme, të bareve dhe tendave; 

dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, gastarinave dhe pajisjeve 

të barit, akomodimi i përkohshëm, sherbime te shitjes me pakicë në dyqane jo të 

specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani. Të siguruarit e racionit momental, 

hoteleria e jashtme.  

 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1655 

(220) 02/11/2022 

(731) “PROKA” SH.P.K,  

Rr.”Ahmet Krasniqi, p.n, 10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E zezë, E bardhë,e  

(740)  Adelina Isufi Rr."Rexhep Luci" Hyrja 

20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Organizim aktivitetesh argëtuese, sportive dhe educative, organizim shfaqjesh 

dhe spektaklesh teatrale, organizim shoë live, organizim festash, evenimentesh, konkurseve 

në fushen e kulturës, artit dhe sportit, organizim kompeticionesh sportive, klubeve të natës, 

ofrim i muzikës dhe orkestrave, organizim i mbramjeve muzikore, organizimi i koncerteve 

dhe ahengjeve, organizim i zbavitjeve, argëtimi, zhvillimin e ngjarjeve argëtuese, 

këshillimit dhe informimit në lidhje me shërbimet e mësipërme.  

43  Shërbimet e restorantit; shërbimet e kryera ose të ndërlidhura me operimin e 

restoranteve dhe objekteve ose hapësirave tjera që kanë të bëjnë me sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve të përgatitura për konsum; duke përfshirë shërbime të pijetores, shërbimet e 

bareve; shërbimet e kafeneve dhe kafeterisë; furnizim i ushqimit dhe pijeve; shërbimet e 

bar-rostiçeri [snack-bar]; shërbime restorantesh merre-me-vehte [take-aëay]; katering për 

ushqim dhe pije; shërbime për furnizim me pije dhe ushqim.restorantet vetëshërbyese; 

furnizim me ushqim dhe pije; akomodim i përkohshëm duke përfshirë hotelet, pensionet 

(shtëpi) familjare, kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, motelet; rezervimet për akomodim 

të përkohshëm, dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme, të bareve dhe tendave; 

dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, gastarinave dhe pajisjeve 

të barit, akomodimi i përkohshëm, sherbime te shitjes me pakicë në dyqane jo të 

specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani. Të siguruarit e racionit momental, 
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hoteleria e jashtme  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1656 

(220) 02/11/2022 

(731) “PROKA” SH.P.K, Rr.”Ahmet 

Krasniqi, p.n, 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) E zezë, E bardhë, E Hirit 

(740)  Adelina Isufi Rr."Rexhep Luci" Hyrja 

20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Organizim aktivitetesh argëtuese, sportive dhe educative, organizim shfaqjesh 

dhe spektaklesh teatrale, organizim shoë live, organizim festash, evenimentesh, konkurseve 

në fushen e kulturës, artit dhe sportit, organizim kompeticionesh sportive, klubeve të natës, 

ofrim i muzikës dhe orkestrave, organizim i mbramjeve muzikore, organizimi i koncerteve 

dhe ahengjeve, organizim i zbavitjeve, argëtimi, zhvillimin e ngjarjeve argëtuese, 

këshillimit dhe informimit në lidhje me shërbimet e mësipërme.  

43  Shërbimet e restorantit; shërbimet e kryera ose të ndërlidhura me operimin e 

restoranteve dhe objekteve ose hapësirave tjera që kanë të bëjnë me sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve të përgatitura për konsum; duke përfshirë shërbime të pijetores, shërbimet e 

bareve; shërbimet e kafeneve dhe kafeterisë; furnizim i ushqimit dhe pijeve; shërbimet e 

bar-rostiçeri [snack-bar]; shërbime restorantesh merre-me-vehte [take-aëay]; katering për 

ushqim dhe pije; shërbime për furnizim me pije dhe ushqim.restorantet vetëshërbyese; 

furnizim me ushqim dhe pije; akomodim i përkohshëm duke përfshirë hotelet, pensionet 

(shtëpi) familjare, kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, motelet; rezervimet për akomodim 

të përkohshëm, dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme, të bareve dhe tendave; 

dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, gastarinave dhe pajisjeve 

të barit, akomodimi i përkohshëm, sherbime te shitjes me pakicë në dyqane jo të 

specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani. Të siguruarit e racionit momental, 

hoteleria e jashtme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1657 

(220) 02/11/2022 

(731) Koral Home Sh.P.K. Miradi e 

Poshtme p.n. 14000 Fushë Kosovë, KS 

(591) Ngjyrë ari: C 4 6% M 4 6% Y 69% K 

17% R 131 G 116 B 86 #837456 

Ngjyrë hiri (arsenik): C 67% M 61% Y 59% 

K 4 6 % R 66 G 65 B 65 #424141 

(540)   
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(740)  INLEX L.L.C. Edita Ismaili, Avokate 

Rr. Fehmi Agani 23/4 10000 Prishtinë 

 
 

(511) 20  Mobilet, pasqyrat, kornizat fotografike; pjesët sektoriale të mobileve, furrënelat; 

njësitë e ekranit të kuzhinës; njësitë e kuzhinës (mobilieve); mallrat e punuara nga druri apo 

plastika dhe që nuk janë të përfshira në klasat tjera; mobiliet prej druri, përfshirë pajisjet për 

kuzhina; karriget; mallrat prej druri (që nuk përfshihen në klasa tjera); mallrat (që nuk 

përfshihen në klasat tjera) prej druri, tapës, xhukthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepilolitit dhe prej zëvendësuesve të të 

gjitha këtyre materialeve apo nga plastika.  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e mobilieve, kuzhinave, elementet e kuzhinës, pajisje 

kuzhine, karrige; shitja me shumicë dhe pakicë e aparateve elektrike, furrat, enëlarëset, 

pajisje elektrike për amvisëri, kontejnerët (enët e kuzhinës), artikujt prej qelqi; reklamimi 

dhe promovimi i shitjes.  

42  Dizajni i mobilieve dhe kuzhinave; dizajni i brendshëm; shërbime dhe hulumtime me 

dizajn shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me mobilie; analiza industriale dhe 

hulumtime në fushën e mobilieve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1658 

(220) 02/11/2022 

(731) Koral Home Sh.P.K. Miradi e 

Poshtme p.n. 14000 Fushë Kosovë, KS 

(740)  INLEX L.L.C. Edita Ismaili, Avokate 

Rr. Fehmi Agani 23/4 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  AMBERO 

 

 
     

 

(511) 20  Mobilet, pasqyrat, kornizat fotografike; pjesët sektoriale të mobileve, furrënelat; 

njësitë e ekranit të kuzhinës; njësitë e kuzhinës (mobilieve); mallrat e punuara nga druri apo 

plastika dhe që nuk janë të përfshira në klasat tjera; mobiliet prej druri, përfshirë pajisjet për 

kuzhina; karriget; mallrat prej druri (që nuk përfshihen në klasa tjera); mallrat (që nuk 

përfshihen në klasat tjera) prej druri, tapës, xhukthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepilolitit dhe prej zëvendësuesve të të 

gjitha këtyre materialeve apo nga plastika.  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e mobilieve, kuzhinave, elementet e kuzhinës, pajisje 

kuzhine, karrige; shitja me shumicë dhe pakicë e aparateve elektrike, furrat, enëlarëset, 

pajisje elektrike për amvisëri, kontejnerët (enët e kuzhinës), artikujt prej qelqi; reklamimi 

dhe promovimi i shitjes.  

42  Dizajni i mobilieve dhe kuzhinave; dizajni i brendshëm; shërbime dhe hulumtime me 

dizajn shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me mobilie; analiza industriale dhe 

hulumtime në fushën e mobilieve. 
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(210) KS/M/ 2022/1659 

(220) 03/11/2022 

(731)  Express Wash L.L.C Graçanicë, rruga 

“Trshevina” pn, KS 

(526) EXPRESS WASH 

(591) E Kaltër,  E Zezë, E Bardhë 

(740)  Fatos Zeqiri Rexhepi Zeqiri Zejna 

L.L.C. Rr. Fehmi Agani 138/5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  përfshinë: Ndërtimi i ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit. 

 përfshin kryesisht shërbime në fushën e ndërtimit, si dhe shërbime që përfshijnë rikthimin 

e objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë e tyre fizike 

ose kimike. 

 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

- ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit, si 

dhe shërbimet në fushën e ndërtimit, për shembull, lyerja e brendshme dhe e jashtme, 

suvatimi, hidraulika, instalimi i pajisjeve të ngrohjes dhe mbulimi; 

- ndërtimi i anijeve; 

- bota e mjeteve, makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit, për shembull, marrja me qira e 

buldozerëve, marrja me qira e vinçave; 

- shërbime të ndryshme riparimi, për shembull, ato në fushat e energjisë elektrike, pajisjeve 

kompjuterike, mobiljeve, instrumenteve, mjeteve; 

- shërbime të ndryshme restauruese, për shembull, restaurimi i ndërtesave, restaurimi i 

mobiljeve dhe restaurimi i veprave të artit; 

- shërbimet e mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa 

ndryshuar ndonjë nga vetitë e tij; 

- pastrimi i objekteve të ndryshme, për shembull, dritareve, automjeteve, veshjeve, si dhe 

pastrimi dhe shtypja e veshjeve. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1660 

(220) 03/11/2022 

(731) MOTILOKAL SH.P.K. 

Rruga Sadik Zeneli, BB3/1 C2, KS 

(591) E verdhë, kaltër e mbyllët, kaltër e 

çelët 

(740)  Besart Gerguri Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  perfshin kryesisht aparate dhe instrumente per qellime shkencore ose kerkimore, 
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pajisje audiovizive dhe te teknologjise se informacionit, si dhe pajisje sigurie dhe shpetimi  

38  perfshin kryesisht sherbimet qe lejojne te pakten nje pale te  pakten nje pale te 

komunikoje me nje tjeter si dhe sherbimet per transmetimet per transmetimin dhe 

transmetimin e te dhenave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1664 

(220) 03/11/2022 

(731) Discover Financial Services 

A Corporation of the State of Delaware 

2500 Lake Cook Road Riverwoods, Illinois 

60015, US 

(591) Portokalli, E bardhe, E zeze 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  shërbimet e vërtetimit dhe verifikimit të transaksioneve financiare, përkatësisht 

vërtetimi dhe verifikimi i kartës së kreditit dhe kartës së debitit; shërbimet bankare tregtare, 

përkatësisht, grumbullimi i shërbimeve të të tjerëve për të lehtësuar marrjen e një llogarie 

tregtare në të njëjtën kohë për biznesin e vogël, përkatësisht paketimin e ofertave të kreditit 

të biznesit dhe kartave të debitit të të tjerëve me llogari tregtare të të tjerëve për të lehtësuar 

pranimin e kartave të pagesave nga biznesi i vogël; menaxhimi dhe analiza e llogarive 

financiare nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global, përkatësisht, administrimi financiar i 

llogarive të kartave të kreditit dhe debitit dhe shërbimet e analizës financiare; shërbimet 

financiare, përkatësisht, lëshimi i kartave të kreditit dhe kartave të debitit; shërbimet e 

pagesës së faturave; shërbimet e kartës së pagesës, përkatësisht, shërbimet e procesimit të 

pagesave me kartë krediti, debiti dhe me para në dorë; shërbime bankare; ofrimi i kredive 

studentore; shërbimet e kredisë studentore; banking online; shërbime të kredisë për shtëpi; 

aranzhimi i kredive; shërbimet e kreditimit të konsumatorit; shërbimet e financimit dhe 

kredisë; shërbimet e llogarisë së kontrollit; shërbimet e llogarisë së kursimit; certifikata e 

shërbimeve të depozitave; sigurimin e një rrjeti pagesash, përkatësisht, sigurimin e 

përpunimit elektronik të transaksioneve me kartë krediti, kartë debiti dhe me vlerë të ruajtur 

me parapagim dhe pagesat elektronike dhe transferimin e fondeve përmes një rrjeti global 

pagesash kompjuterike; sigurimi i një rrjeti pagesash me kartë debiti, përkatësisht, sigurimi 

i përpunimit elektronik të transaksioneve me kartë krediti, kartës së debitit dhe vlerave të 

ruajtura të parapaguara dhe pagesave elektronike dhe transferimit të fondeve përmes një 

rrjeti global pagesash kompjuterike; shërbimet e kartave të kreditit, përkatësisht, lëshimi i 

kartave të kreditit dhe procesimi i pagesave dhe transaksioneve me kartë krediti; shërbimet 

e verifikimit të kartës së kreditit, shërbimet e vërtetimit të kartës së kreditit dhe shërbimet e 

faktorizimit të kartave të kreditit dhe shërbimet e parave dhe zbritjeve për përdorimin e 

kartës së kreditit si pjesë e një programi të besnikërisë së klientit; shërbimet e kartave me 

parapagesë të ofruara përmes kartave me vlerë të ruajtur, përkatësisht, lëshimi i kartelave 

me parapagesë me vlerë të ruajtur dhe procesimi i pagesave dhe transaksioneve me kartela 
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me vlerë të ruajtur, shërbimet e verifikimit të kartelave me parapagesë, shërbimet e 

autorizimit të kartelave me vlerë të ruajtur, shërbimet e vërtetimit të kartelave me 

parapagesë; shërbimet e faktoringut të kartave të parapaguara me vlerë të ruajtur dhe 

shërbimet e parave të gatshme dhe zbritjes për përdorimin e kartës së parapaguar me vlerë 

të ruajtur; shërbimet e kartave të debitit, përkatësisht, lëshimi i kartave të debitit dhe 

procesimi i pagesave dhe transaksioneve me kartë debiti, shërbimet e verifikimit të kartave 

të debitit, shërbimet e vërtetimit të kartave të debitit; shërbimet e faktorizimit të kartave të 

debitit, shërbimet e parave të gatshme dhe zbritjet për përdorimin e kartës së debitit si pjesë 

e një programi të besnikërisë së klientit; disbursimi i parave të gatshme përmes përdorimit 

të makinerive automatike të arkëtimit (atm) dhe shërbimeve të zëvendësimit të parave të 

gatshme të ofruara me kartë krediti; shërbimet e pikave të shitjes dhe të pikave të 

transaksionit, përkatësisht, transaksionet me para të gatshme elektronike, me kartë krediti 

dhe me kartë debiti; lehtësimin e mjeteve elektronike person-me-person përmes një rrjeti 

kompjuterik global, përkatësisht, kartën e kreditit, kartën e debitit dhe shërbimet e 

përpunimit të pagesave me kartë me parapagesë me vlerë të ruajtur përmes mjeteve 

elektronike nëpërmjet një rrjeti global kompjuterik; shërbimet e menaxhimit të rrezikut të 

kredisë; shërbimet e kreditimit të konsumatorit; administrimi i llogarive të kursimit; 

shërbime bankare në bankomat; shërbime të përpunimit të pagesave me kartë tarifore dhe 

kartë krediti; përpunimi i kontrollit; pastrimin dhe rakordimin e transaksioneve financiare të 

konsumatorëve nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; shërbimet e mbledhjes së borxheve; 

shërbimet e procesimit të pagesave me kartë krediti dhe me para në dorë; shërbimet e 

autorizimit të kartës së kreditit; rikuperimi dhe arkëtimi i kredisë; shërbimet e rikuperimit të 

borxhit; shërbimet e shlyerjes së borxhit; banking elektronik nëpërmjet një rrjeti global 

kompjuterik; internet banking; shërbime elektronike të dhënies së kredisë; shërbime 

elektronike të përgatitjes së kredisë; transferta elektronike e parave; transferta elektronike e 

fondeve; vlerësimi i të dhënave të byrosë së kreditit; analiza financiare; shërbime të 

përpunimit të pagesave të programit të besnikërisë; banking online; përpunimi i pagesave 

pa kontakt me kartë krediti dhe debiti; procesimi i pagesave me kartë krediti; procesimi i 

pagesave me kartë debiti; ofrimi i një faqe interneti që përmban informacione të kolegjit në 

natyrën e ndihmës financiare dhe informacione financimi për studentët e kolegjit; ofrimi i 

një faqe interneti që ofron informacion financiar; sigurimi i përpunimit elektronik të 

transfertave elektronike të fondeve, ach, kartë krediti, kartë debiti dhe çek elektronik dhe 

pagesa elektronike; shërbimet e disbursimit dhe zëvendësimit të parave të gatshme të 

ofruara me kartë krediti; transaksionet elektronike me para të gatshme; shërbimet e 

verifikimit të kontrollit; shërbimet e arkëtimit të çeqeve; ofrimi i shpërblimeve në para për 

përdorimin e shërbimeve bankare si pjesë e një programi të besnikërisë ndaj klientit; 

shërbimet e autorizimit dhe shlyerjes së transaksioneve; transferta elektronike e fondeve; 

ofrimi i informacionit financiar; sigurimi i informacionit financiar, përkatësisht sigurimi i 

informacionit të të dhënave financiare dhe raportimi financiar për përdorimin e kartës së 

kreditit dhe debitit; shërbimet e menaxhimit të kredisë, përkatësisht, konsultimi i kredisë, 

shërbimet e vlerësimit të kredisë, menaxhimi i rrezikut të kredisë; shpërndarja e 

informacionit financiar nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; ofrimi i shpërblimeve në 

para për përdorimin e shërbimeve bankare, kartës së kreditit dhe kartës së debitit si pjesë e 

një programi të besnikërisë ndaj klientit; programe nxitëse për paratë e gatshme për 

përdoruesit e kartave të kreditit, domethënë, paratë e gatshme dhe zbritje të tjera për 

përdorimin e kartës së kreditit si pjesë e një programi të besnikërisë së klientit; ofrimi i 
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parave të gatshme dhe zbritjeve të tjera për përdorimin e kartës së kreditit si pjesë e një 

programi të besnikërisë së klientit; ofrimi i kredive personale dhe linjave të kredisë; 

shërbime të llogarisë individuale të pensionit; shërbime të përpunimit të transaksioneve me 

karta dhuratë; shërbime elektronike të depozitimit të çeqeve në distancë; shërbimet e 

rimbursimit të mashtrimit në fushën e blerjeve me kartë krediti; kredi për automjete; 

transferta e parave; shërbime bankare online të aksesueshme me anë të aplikacioneve 

celulare të shkarkueshme; shërbimet e verifikimit të pagesave dhe fondeve; ofrimi i një 

faqe interneti që përmban informacione personale financiare dhe këshilla financiare; ofrimi 

i një portal interneti në internet në fushën e shërbimeve të përpunimit të transaksioneve 

financiare dhe pagesave; sigurimi i linjave të kapitalit të kredisë; shërbimet e raportimit të 

kredive të biznesit; shërbimet e verifikimit të kredisë së biznesit; shërbimet e fondacionit 

bamirës, duke ofruar ndihmë financiare për programe dhe shërbime të të tjerëve; shërbime 

për mbledhjen e fondeve për bamirësi; shërbimet e pranimit të kontrollit; kontrolloni 

shërbimet e rikuperimit; shërbimet e këshillimit të kolegjit, duke ndihmuar studentët në 

aplikimin për bursa dhe ndihmë financiare; shërbimi i huadhënies komerciale; konsultime 

kreditore; shërbime këshillimi kreditore; shërbimet e llogarisë së debitit që paraqesin kartë 

debiti të lexueshme nga kompjuteri; shërbimet e menaxhimit të borxhit; pranimi elektronik 

i çekut; shërbimet e pagesave të tregtisë elektronike, domethënë krijimi i llogarive të 

financuara të përdorura për blerjen e mallrave dhe shërbimeve në internet; shërbimet e 

pagesave elektronike që përfshijnë përpunimin elektronik dhe transmetimin e mëvonshëm 

të të dhënave të pagesës së faturave; vlerësimi i aftësisë kreditore të individëve dhe 

bizneseve; lehtësimin dhe rregullimin e financimit të kredive; shërbimet e transferimit të 

fondeve të investimeve dhe transaksioneve; huadhënie parash; ofrimi i llogarive të vlerës së 

ruajtur on-line në një mjedis elektronik; administrimin e transaksioneve që përfshijnë fonde 

të nxjerra nga letrat me vlerë, aksionet, fondet, aksionet, obligacionet, paratë e gatshme ose 

lloje të tjera investimesh financiare në planet e pensionit duke përdorur një kartë krediti ose 

debiti mbi një rrjet global të dhënash; financimi i llogarive online të parave të gatshme nga 

kartat e para të gatshme të parapaguara, llogaritë bankare dhe llogaritë e kartës së kreditit; 

shërbime bankare tregtare; përpunimi i transaksioneve elektronike të debitit të nënshkrimit; 

ofrimi i një faqe interneti interaktive që përmban këshilla dhe informacione në fushën e 

bursave kolegjiale; ofrimi i linjave të kreditit të kapitalit në shtëpi; ofrimi i kalkulatorëve 

financiarë on-line; ofrimi i informacionit për kredinë studentore; shërbimet e financimit të 

pasurive të paluajtshme; shërbimet pronësore të kartave të kreditit, përkatësisht, lëshimi i 

kartave të kreditit, shërbimet e faktorizimit të kartave të kreditit, verifikimi i kartës së 

kreditit dhe shërbimet e vërtetimit; Shërbimet e kartave të blerjes me parapagesë me vlerë 

të ruajtur të ofruara përmes kartave me vlerë të ruajtur, përkatësisht lëshimi dhe përpunimi i 

kartelave me parapagesë; shërbim elektronik i përpunimit të transaksioneve me karta krediti 

dhe debiti; shërbimet e pikave të shitjes dhe të pikave të transaksionit, përkatësisht, 

përpunimi i pagesave në pikën e shitjes dhe në pikën e transaksionit; shërbimet e 

përpunimit të pagesave elektronike në lidhje me pagesat elektronike të bëra përmes kartave 

të kreditit, debitit dhe kartave të parapaguara; ofrimi i linjave të kreditit të kapitalit në 

shtëpi; shërbimet e vërtetimit dhe verifikimit të kartave të kreditit dhe transaksioneve të 

pagesave; shërbimet e pagesës së faturave; lehtësimin e shërbimeve të pagesave me kartë 

krediti, kartë debiti dhe me vlerë të ruajtur me parapagim përmes mjeteve elektronike 

nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; shërbimet e transferimit elektronik të fondeve; 

sigurimin e informacionit financiar, përkatësisht, sigurimin e informacionit financiar në 
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lidhje me të dhënat dhe raportet e kartës së kreditit dhe debitit; dhënia e kredive personale; 

program stimujsh në para, përkatësisht, ofrimi i shpërblimeve në para dhe zbritje të tjera për 

përdoruesit e kartës së kreditit për përdorimin e shërbimeve të kartës së kreditit si pjesë e 

një programi të besnikërisë së klientit; shërbimet e kredidhënies hipotekore; shërbime 

këshilluese lidhur me të gjitha shërbimet e mësipërme; ofrimi i sinjalizimeve për çdo 

aktivitet dhe ndryshim të transaksioneve financiare të konsumatorëve, përkatësisht, 

shërbime bankare në internet që paraqesin sinjalizime elektronike që sinjalizojnë 

përdoruesit e kartës së kreditit, kartës së debitit dhe kartave të parapaguara për çdo aktivitet 

dhe ndryshime të transaksioneve financiare të konsumatorëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1669 

(220) 03/11/2022 

(731) Nicoventures Holdings Limited 

Globe House 1 Water Street 

London WC2R 3LA, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VUSE GO MAX 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësuesit 

e duhanit (jo për qëllime mjekësore); cigare; cigare të trasha; çakmakë për duhanpirës; 

shkrepsë; artikuj për duhanpirësit; letër cigareje; tuba cigaresh; filtra cigaresh; aparate 

xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dore për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare 

elektronike; fishekë për cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e 

duhanit për qëllime të ngrohjes; pajisje dhe pjesë për pajisje për ngrohjen e duhanit; 

zëvendësuesit e duhanit për qëllime konsumimi; cigare që përmbajnë zëvendësues të 

duhanit; kuti cigaresh; dollap cigaresh (boks); snus me duhan (produkt oral i duhanit pa 

tym, i cili vendoset pas buzës së sipërme, në qese me proporcione); snuff me duhan (kokrra 

të imëta duhani në qese të cilat duken si çaj, ose me kokrra të coptuara në pako letre); snus 

pa duhan; snuff pa duhan; Qese orale me nikotinë pa duhan (jo për përdorim mjekësor).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1670 

(220) 03/11/2022 

(731) Nicoventures Holdings Limited 

Globe House 1 Water Street 

London WC2R 3LA, UK 

(591) Kafe e artë 

(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) 34  Zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime mjekësore); cigare elektronike; fishekë 

për cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të 

ngrohjes; pajisje dhe pjesë për pajisje për ngrohjen e duhanit; zëvendësuesit e duhanit për 

qëllime konsumimi; snus me duhan (produkt oral i duhanit pa tym, i cili vendoset pas buzës 

së sipërme, në qese me proporcione); snuff me duhan ( Kokrra të imëta duhani nëqese të 

cilat duken si çaj, ose me kokrra të coptuara në pako letre); snus pa duhan; snuff pa duhan; 

Qese orale me nikotinë pa duhan (jo për përdorim mjekësor).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1671 

(220) 03/11/2022 

(731) Mylan Inc. 1000 Mylan Boulevard 

Canonsburg, PA, 15317, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   Epipen Next 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente injektuese për trajtimin e reaksioneve anafilaktike; farmaceutikë; 

preparate farmaceutike dhe mjekësore; medikamente (barëra); preparate farmaceutike për 

trajtimin e gjendjeve alergjike.  

10  Injektorë me lëngje mjekësore; aparate, instrumente dhe pajisje mjekësore për futjen e 

preparateve farmaceutike në trupin e njeriut; aparate dhe instrumente që përmbajnë 

preparate, substanca dhe barna farmaceutike; shiringa për injeksione për përdorim 

mjekësor; aparate, instrumente dhe pajisje mjekësore; pjesët dhe pajisjet e tyre të përfshira 

në këtë klasë. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1672 

(220) 03/11/2022 

(731) Mylan Inc. 1000 Mylan Boulevard 

Canonsburg, PA, 15317, US 

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

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

(540)  Epipen NE 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 5  Medikamente injektuese për trajtimin e reaksioneve anafilaktike; farmaceutikë; 

preparate farmaceutike dhe mjekësore; medikamente (barëra); preparate farmaceutike për 

trajtimin e gjendjeve alergjike.  

10  Injektorë me lëngje mjekësore; aparate, instrumente dhe pajisje mjekësore për futjen e 

preparateve farmaceutike në trupin e njeriut; aparate dhe instrumente që përmbajnë 

preparate, substanca dhe barna farmaceutike; shiringa për injeksione për përdorim 

mjekësor; aparate, instrumente dhe pajisje mjekësore; pjesët dhe pajisjet e tyre të përfshira 

në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1673 

(220) 03/11/2022 

(731) Mylan Inc. 1000 Mylan Boulevard 

Canonsburg, PA, 15317, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Epipen Up 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente injektuese për trajtimin e reaksioneve anafilaktike; farmaceutikë; 

preparate farmaceutike dhe mjekësore; medikamente (barëra); preparate farmaceutike për 

trajtimin e gjendjeve alergjike  

10  Injektorë me lëngje mjekësore; aparate, instrumente dhe pajisje mjekësore për futjen e 

preparateve farmaceutike në trupin e njeriut; aparate dhe instrumente që përmbajnë 

preparate, substanca dhe barna farmaceutike; shiringa për injeksione për përdorim 

mjekësor; aparate, instrumente dhe pajisje mjekësore; pjesët dhe pajisjet e tyre të përfshira 

në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1674 

(220) 03/11/2022 

(731) Mylan Inc. 1000 Mylan Boulevard 

Canonsburg, PA, 15317, US 

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

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

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   Epipen N 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente injektuese për trajtimin e reaksioneve anafilaktike; farmaceutikë; 

preparate farmaceutike dhe mjekësore; medikamente (barëra); preparate farmaceutike për 

trajtimin e gjendjeve alergjike.  

10  Injektorë me lëngje mjekësore; aparate, instrumente dhe pajisje mjekësore për futjen e 

preparateve farmaceutike në trupin e njeriut; aparate dhe instrumente që përmbajnë 

preparate, substanca dhe barna farmaceutike; shiringa për injeksione për përdorim 

mjekësor; aparate, instrumente dhe pajisje mjekësore; pjesët dhe pajisjet e tyre të përfshira 
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në këtë klasë. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1675 

(220) 03/11/2022 

(731) CAPITALROCK SH.P.K. 

Rr. Rexhep Krasniqi, Emshir excd Lam A, 

Nr. 33, Prishtien, Republika e Kosoves, KS 

(591) Ngjyra e zezë, ngjyra ari 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kompjuterë, programe kompjuterike dhe softuerë kompjuterik;aplikacioni 

[aplikacion softuerik] për shërbime financiare, monetare, bankare dhe sigurime 

online;aplikacion që mund të shkarkohet [aplikacion softuerik]për përdorim me 

kompjuterë, fletore elektronike (notebook), laptop, tablet, telefon celular, telefon i menqur 

(smart), orë e menqur (smart) dhe pajisje të lëvizshme;aplikacioni [aplikacion softuerik] për 

verifikimin, certifikimin, vërtetimin për pagesa pa para kesh që mundësojnë transaksione të 

sigurta financiare, gjithashtu përmes PIN-ve për një përdorim, TAN-it ose tokenëve; kartat 

bankare, kartat e parave, kartat për qeqe, kartat e debitit, kartat e kreditit, kartat e tarifave, 

kartat  e menqura (smart) dhe kartat multifunksionale për shërbimet e financave, të gjitha të 

përshtatshme për pagesa pa para; aparate për pagesa me karta të koduara;shpërndarës të 

parave të gatshme, aparate për lexim dhe shkrim të kartave të IC, makina automatike të 

treguesve, makina automatike për pagesa dhe depozita.  

35  Shërbime reklamimi;menaxhimin e biznesit;administrimin e biznesit;asistencë biznesi, 

konsulencë për menaxhimin e biznesit dhe shërbime administrative;vlerësimet e 

biznesit;konsulencë për riorganizim financiar;marketing në lidhje me prokurimin e 

financimit;menaxhimi i databazave kompjuterike, përpunimi i të dhënave, verifikimi i të 

dhënave, sistematizimi i të dhënave, menaxhimi i të dhënave të dosjeve;shërbime të 

kontabilitetit;konsulencë biznesi dhe shërbime këshilluese në lidhje me softuerin për 

bankat;  

36  Shërbimet e garancisë; shërbimet bankare; ndërmjetësimi në bursa; shërbime të 

likuidimit të biznesit, financiare; investime kapitale; mbledhjen e donacioneve për fonde 

bamirësie; kontrollet e qeqeve; shërbimet e agjencisë së kreditit; lëshimi I kartave të 

kreditit; financimi i grupeve; shërbime këshillimore në lidhje me huamarrjen; shërbimet e 

agjencisë për mbledhjen e borxheve; depozitat me vlerë; shërbime elektronike të pagesës së 

portofolit; transferimi elektronik i fondeve; transferimi elektronik I monedhave virtuale; 

shërbime këmbimi; organizimi i financimit për projektet e ndërtimit; analiza financiare; 

vlerësimet financiare të përgjigjeve në thirrjet për tender, vlerësimet financiare të 

përgjigjeve në thirrjet për tender; konsulencë financiare; shërbime financiare në 

ndërmjetësimin doganor; vlerësimet financiare [sigurime, bankare, pasuri të paluajtshme]; 

shkëmbimi financiar i monedhave virtuale; menaxhimi financiar; menaxhimi financiar i 
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pagesave të përfitimeve shëndetësore për të tjerët; hulumtim financiar; sponsorizimi 

financiar; këshillime në vlerësimin financiar të pronësisë intelektuale; sigurimi i 

informacionit financiar; sigurimi i informacionit financiar përmes një faqe në internet; 

shërbimet financiare; financimi i lizingut, financimi i qerasë; kredi me këste; ndërmjetësimi 

I sigurimeve; konsultimet e sigurimeve; shërbime të sigurimit; sigurimi i informacionit të 

sigurimit; fondet për investime; organizimi i arkëtimeve të parave; hipotekat bankare; 

fondet e investimeve; përpunimi i pagesave të kartave të kreditit; shërbime të sigurta 

depozitash; shërbime bankare të kursimeve; ndërmjetësim në ndryshimin e letrave me 

vlerë; shërbimet e ndërhyrjeve në bursa; shënimi i çmimeve në bursë; tregtimi i aksioneve 

dhe obligacioneve; shërbime të paguesve financiarë 

përmes aplikacionit [aplikacion softuerik], gjithashtu me ndihmën e procesimit të thjeshtuar 

[kliko-paguaj, pagese të menjëhershme në pdf, person ne person (peer to peer), shërbime të 

portofolit funksional, identifikimi biometrik ose njohja individuale e fytyrës], gjithashtu 

përmes PIN-it me një përdorim, TAN ose token, gjithashtu për monedha virtuale për 

virtuale dhe krptio-valuta; Shërbimet elektronike të transferimit të parave. 

  

 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1676 

(220) 03/11/2022 

(731) CAPITALROCK SH.P.K. 

Rr. Rexhep Krasniqi, Emshir excd Lam A, 

Nr. 33, Prishtien, KS 

 
 

(540)  CAPITALROCK 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë, programe kompjuterike dhe softuerë kompjuterik;aplikacioni 

[aplikacion softuerik] për shërbime financiare, monetare, bankare dhe sigurime 

online;aplikacion që mund të shkarkohet [aplikacion softuerik]për përdorim me 

kompjuterë, fletore elektronike (notebook), laptop, tablet, telefon celular, telefon i menqur 

(smart), orë e menqur (smart) dhe pajisje të lëvizshme;aplikacioni [aplikacion softuerik] për 

verifikimin, certifikimin, vërtetimin për pagesa pa para kesh që mundësojnë transaksione të 

sigurta financiare, gjithashtu përmes PIN-ve për një përdorim, TAN-it ose tokenëve; kartat 

bankare, kartat e parave, kartat për qeqe, kartat e debitit, kartat e kreditit, kartat e tarifave, 

kartat  e menqura (smart) dhe kartat multifunksionale për shërbimet e financave, të gjitha të 

përshtatshme për pagesa pa para; aparate për pagesa me karta të koduara;shpërndarës të 

parave të gatshme, aparate për lexim dhe shkrim të kartave të IC, makina automatike të 

treguesve, makina automatike për pagesa dhe depozita  

35  Shërbime reklamimi;menaxhimin e biznesit;administrimin e biznesit;asistencë biznesi, 

konsulencë për menaxhimin e biznesit dhe shërbime administrative;vlerësimet e 

biznesit;konsulencë për riorganizim financiar;marketing në lidhje me prokurimin e 

financimit;menaxhimi i databazave kompjuterike, përpunimi i të dhënave, verifikimi i të 

dhënave, sistematizimi i të dhënave, menaxhimi i të dhënave të dosjeve;shërbime të 

kontabilitetit;konsulencë biznesi dhe shërbime këshilluese në lidhje me softuerin për 

bankat;  
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36  Shërbimet e garancisë; shërbimet bankare; ndërmjetësimi në bursa; shërbime të 

likuidimit të biznesit, financiare; investime kapitale; mbledhjen e donacioneve për fonde 

bamirësie; kontrollet e qeqeve; shërbimet e agjencisë së kreditit; lëshimi I kartave të 

kreditit; financimi i grupeve; shërbime këshillimore në lidhje me huamarrjen; shërbimet e 

agjencisë për mbledhjen e borxheve; depozitat me vlerë; shërbime elektronike të pagesës së 

portofolit; transferimi elektronik i fondeve; transferimi elektronik I monedhave virtuale; 

shërbime këmbimi; organizimi i financimit për projektet e ndërtimit; analiza financiare; 

vlerësimet financiare të përgjigjeve në thirrjet për tender, vlerësimet financiare të 

përgjigjeve në thirrjet për tender; konsulencë financiare; shërbime financiare në 

ndërmjetësimin doganor; vlerësimet financiare [sigurime, bankare, pasuri të paluajtshme]; 

shkëmbimi financiar i monedhave virtuale; menaxhimi financiar; menaxhimi financiar i 

pagesave të përfitimeve shëndetësore për të tjerët; hulumtim financiar; sponsorizimi 

financiar; këshillime në vlerësimin financiar të pronësisë intelektuale; sigurimi i 

informacionit financiar; sigurimi i informacionit financiar përmes një faqe në internet; 

shërbimet financiare; financimi i lizingut, financimi i qerasë; kredi me këste; ndërmjetësimi 

I sigurimeve; konsultimet e sigurimeve; shërbime të sigurimit; sigurimi i informacionit të 

sigurimit; fondet për investime; organizimi i arkëtimeve të parave; hipotekat bankare; 

fondet e investimeve; përpunimi i pagesave të kartave të kreditit; shërbime të sigurta 

depozitash; shërbime bankare të kursimeve; ndërmjetësim në ndryshimin e letrave me 

vlerë; shërbimet e ndërhyrjeve në bursa; shënimi i çmimeve në bursë; tregtimi i aksioneve 

dhe obligacioneve; shërbime të paguesve financiarë 

përmes aplikacionit [aplikacion softuerik], gjithashtu me ndihmën e procesimit të thjeshtuar 

[kliko-paguaj, pagese të menjëhershme në pdf, person ne person (peer to peer), shërbime të 

portofolit funksional, identifikimi biometrik ose njohja individuale e fytyrës], gjithashtu 

përmes PIN-it me një përdorim, TAN ose token, gjithashtu për monedha virtuale për 

virtuale dhe krptio-valuta; Shërbimet elektronike të transferimit të parave. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1677 

(220) 04/11/2022 

(731) Vlastimir Stojcetovic 

Sharr Berry DOO (broj biznisa 811030254) 

Štrpce bb, KS 

(526) Sarska malina 

(591) Crvena i zelena (red and green) 

(740)  Bojan Stojcetovic 

Sharr Berry DOO (broj biznisa 811030254) 

Štrpce bb 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, 

djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim.  
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(210) KS/M/ 2022/1678 

(220) 04/11/2022 

(731) Nicoventures Holdings Limited 

Globe House 1 Water Street London WC2R 

3LA, UK 

(591) Rozë - vjollcë 

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

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

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime mjekësore); cigare elektronike; fishekë 

për cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të 

ngrohjes; pajisje dhe pjesë për pajisje për ngrohjen e duhanit; zëvendësuesit e duhanit për 

qëllime konsumimi; snus me duhan (produkt oral i duhanit pa tym, i cili vendoset pas buzës 

së sipërme, në qese me proporcione); snuff me duhan ( Kokrra të imëta duhani nëqese të 

cilat duken si çaj, ose me kokrra të coptuara në pako letre); snus pa duhan; snuff pa duhan; 

Qese orale me nikotinë pa duhan (jo për përdorim mjekësor).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1679 

(220) 07/11/2022 

(731) Waterdrop Microdrink GmbH 

Laimgrubengasse 14, A-1060 Wien, 

AUSTRIA, AT 

(740)  Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  WATERDROP 

 

 
     

 

(511) 5  Suplemente vitaminash; Tableta vitaminash; Preparate vitaminash; pije me 

vitamina; Tableta vitaminash shkumëzuese  

21  Gota [enë për pije]; Tas; Enë për pije; Shishe; Termos; Balona izoluese; Shishe qelqi, 

Dekanterë  

32  Pije që përmbajnë vitamina; Pije joalkoolike; Preparate joalkoolike për prodhimin e 

pijeve; Ekstrakt/Shurup për përgatitjen e pijeve; Pluhurat për përgatitjen e pijeve; tabletë 

për pije shkumëzuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1680 

(220) 07/11/2022 

(731) Waterdrop Microdrink GmbH 

Laimgrubengasse 14, A-1060 Wien, 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 108 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

102 

 

AUSTRIA, AT 

(591) Bardhë dhe zi 

(740)  Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

     

 

(511) 5  Suplemente vitaminash; Tableta vitaminash; Preparate vitaminash; pije me 

vitamina; Tableta vitaminash shkumëzuese.  

21  Gota [enë për pije]; Tas; Enë për pije; Shishe; Termos; Balona izoluese; Shishe qelqi, 

Dekanterë;.  

32  Pije që përmbajnë vitamina; Pije joalkoolike; Preparate joalkoolike për prodhimin e 

pijeve; Ekstrakt/Shurup për përgatitjen e pijeve; Pluhurat për përgatitjen e pijeve; tabletë 

për pije shkumëzuese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1681 

(220) 07/11/2022 

(731) Bashkim Kabashi 

R. Tirana p.n  Prizren, KS 

(591) E verdhë – e arit, e bardhë, e zezë 

(740)  Florin Jetishi Rr. Tirana p.n   Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Ofrimi i shërbimeve të argëtimit, aktiviteteve sportive dhe kulturore; organizimi i 

konferencave dhe organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore dhe arsimore; shërbimet e 

klubeve të shëndetit dhe palestrës; ofrimin e shërbimeve, objekteve dhe pajisjeve të 

pishinave; ofrimi i shërbimeve të aktiviteteve rekreative; shërbimet e planifikimit dhe 

organizimit të dasmave; shërbimet e organizimit dhe planifikimit të aktiviteteve të veçanta  

43  Shërbime të rezervimit të akomodimit (hotel); shërbimet të hotelit; shërbime të 

recepcionit për akomodim të përkohshëm; shërbime të Bar-it; shërbimet të Kafesë dhe 

Kafeterisë; shërbimet të restoranteve; shërbimet të qiradhënies së sallave për takime dhe 

konferenca; shërbime të dekorimit të torteve; shërbimet të qiradhënies së karrigeve, 

tavolinave, dekorimeve për tavolina dhe gotave; shërbime të qiradhënies së aparateve për 

gatim; dekorimi i ushqimit; shërbime të kateringut për ushqim dhe pije  

44  Ofrimi i shërbimeve shëndetësore spa; shërbimet e salloneve të bukurisë; shëbrimet e 

saunës; shërbimet e banjos Turke; shërbimet e masazhit; shërbimet e solarium  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1682 (540)   
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(220) 07/11/2022 

(731) BEGU SH.P.K. Ilir konushevci nr 

153,10000 Prishtinë,KS, KS 

(591) E kaltert 

(740)  AVNI BEGOLLI Hazir Shala nr 60, 

10000 Prishtinë,KS 
 

 

 

     

 

(511) 7  Makina, vegla makinerish, vegla me operim energjie; motorët, me përjashtim të 

motorëve tokësore; komponentët e  transmisioni, me përjashtim te automjeteve tokësore; 

mjete bujqësore, përveç veglave të dorës që përdoren me dorë; Kushinetat [pjesë 

makinerish]; rripa për transmetimin e energjisë për makina industriale dhe bujqësore; filtrat 

e pjesëve të makinave ose motorëve.  

12  Automjete; aparate për lëvizje në tokë, traktorë; Makina bujqësore; motorët për 

automjetet tokësore; Pjesë dhe pajisje  për automjete tokësore, Aksesorë automjetesh; goma 

për automobila , goma për makina bujqësore; këllëf për goma pneumatike, rrota të gomave, 

goma pneumatike, goma për rrota të automjeteve  goma të ngurta për rrota automjetesh    

35  Reklamim; menaxhimi i biznesit; drejtim biznesi; pune zyrash; shërbime agjencish për 

import-eksporti; shitja me pakicë e veglave te makinave , shitja me pakicë e pjesëve 

makinerie të automjeteve, shitja me pakicë e gomave për automjete, shitja me pakicë e 

aksesorëve për automjete  

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1683 

(220) 07/11/2022 

(731) BEGU SH.P.K. Ilir konushevci nr 

153,10000 Prishtinë,KS 

(591) E kuqe e Zeza 

(740)  AVNI BEGOLLI Hazir Shala nr 60, 

10000 Prishtinë,KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makina, vegla makinerish, vegla me operim energjie; motorët, me përjashtim të 

motorëve tokësore; komponentët e  transmisioni, me përjashtim te automjeteve tokësore; 

mjete bujqësore, përveç veglave të dorës që përdoren me dorë; Kushinetat [pjesë 

makinerish]; rripa për transmetimin e energjisë për makina industriale dhe bujqësore; filtrat 

e pjesëve të makinave ose motorëve.  

12  Automjete; aparate për lëvizje në tokë, traktorë; Makina bujqësore; motorët për 
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automjetet tokësore; Pjesë dhe pajisje  për automjete tokësore, Aksesorë automjetesh; goma 

për automobila , goma për makina bujqësore; këllëf për goma pneumatike, rrota të gomave, 

goma pneumatike, goma për rrota të automjeteve  goma të ngurta për rrota automjetesh    

35  Reklamim; menaxhimi i biznesit; drejtim biznesi; pune zyrash; shërbime agjencish për 

import-eksporti; shitja me pakicë e veglave te makinave , shitja me pakicë e pjesëve 

makinerie të automjeteve, shitja me pakicë e gomave për automjete, shitja me pakicë e 

aksesorëve për automjete   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1684 

(220) 07/11/2022 

(731) BEGU SH.P.K. Ilir konushevci nr 

153,10000 Prishtinë,KS, KS 

(591)   E kuqe e Zeza 

(740)  AVNI BEGOLLI Hazir Shala nr 60, 

10000 Prishtinë,KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makina, vegla makinerish, vegla me operim energjie; motorët, me përjashtim të 

motorëve tokësore; komponentët e  transmisioni, me përjashtim te automjeteve tokësore; 

mjete bujqësore, përveç veglave të dorës që përdoren me dorë; Kushinetat [pjesë 

makinerish]; rripa për transmetimin e energjisë për makina industriale dhe bujqësore; filtrat 

e pjesëve të makinave ose motorëve.  

12  Automjete; aparate për lëvizje në tokë, traktorë; Makina bujqësore; motorët për 

automjetet tokësore; Pjesë dhe pajisje  për automjete tokësore, Aksesorë automjetesh; goma 

për automobila , goma për makina bujqësore; këllëf për goma pneumatike, rrota të gomave, 

goma pneumatike, goma për rrota të automjeteve  goma të ngurta për rrota automjetesh    

35  Reklamim; menaxhimi i biznesit; drejtim biznesi; pune zyrash; shërbime agjencish për 

import-eksporti; shitja me pakicë e veglave te makinave , shitja me pakicë e pjesëve 

makinerie të automjeteve, shitja me pakicë e gomave për automjete, shitja me pakicë e 

aksesorëve për automjete   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1687 

(220) 08/11/2022 

(731) Stonecastle Vineyards & Winery 

L.L.C. Fsh. Bërnjak, Komuna e Rahovecit, 

KS 

(740)  Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10, 

(540)  VERAK 
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nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(511) 33  Pije alkoolike (pos birrës); verëra; pije të forta alkoolike; likere.  

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

pakicë e pijeve alkoolike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1688 

(220) 08/11/2022 

(731) BLISSVILLE L.L.C. Rruga Enver 

Maloku Nr.16, Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Arian Zharku  

 
 

(540)          Blissville 

 

 
     

 

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

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1689 

(220) 08/11/2022 

(731) BLISSVILLE L.L.C.  

Rruga Enver Maloku Nr.16, Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) Pantone 709C, Pantone 7688C, 

Pantone 143C, Pantone 7723C, Pantone 

534C 

(740)  Arian Zharku  

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1690 

(220) 08/11/2022 

(731) BLISSVILLE L.L.C.  

Rruga Enver Maloku Nr.16, Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) Pantone 709C, Pantone 7688C, 

Pantone 143C, Pantone 7723C, Pantone 

(540)   
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534C 

(740)  Arian Zharku Rruga Enver Maloku 

Nr.16, Prishtinë, Kosovë 
 

     

 

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

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1691 

(220) 08/11/2022 

(731) BLISSVILLE.L.L.C Rruga Enver 

Maloku H.30 Nr.16, Prishtinë, Koosvë, KS 

(740)  Arian Zharku Pr,Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1705 

(220) 09/11/2022 

(731) Digital Republic SH.P.K. 

Prishtinë, Rexhep Luci 24/6, KS 

(591) E zezë dhe me prapavijë të bardhë. 

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

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

Kosovës 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparaturë dhe instrumente shkencore, nau ke, anketuese, fotografike, 

kinematografike, op ke, 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 
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reproduk m të zërit apo imazheve; ruajtës magne k i të dhënave, disqe incizuese; disqe 

kompakte, DVD dhe incizues të tjerë digjital media k; mekanizma për aparaturë me 

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

kompjuterë, so uer kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil); Filma 

kinematografikë; Filma video; Reklamim filmi kinematografik; Reklamim për filma.  

35  Shërbime të agjencisë së publicite t; Shërbime publicite dhe promovimi; Reklamimi 

përmes transme mit të publicite t on-line për palët e treta përmes rrjeteve të komunikimeve 

elektronike; Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për 

shërbime të telekomunikimit për të tjerët; pos m i faturave; konsulencë afariste; hulum m 

afarist; demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekru m i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marke ng; Kërkime 

dhe sondazhe biznesi; Shërbime reklamimi dhe publicite nga televizioni, radio, posta; 

Hulum m i tregut dhe matje e opinionit publik; Shërbimet e kërkimit të tregut; Analiza e të 

dhënave të hulum mit të tregut  

38  Komunikime përmes rrjeteve fiber-op ke; Telekomunikime; komunikime me telefon.  

41  Arsimim; mbajtja e ak viteteve si trajnime, argë mi, spor dhe ak viteteve të tjera 

kulturore; ngjarje spor ve (edhe matja e kohës); Shërbime të agjensisë së biletave [argë m]; 

Shërbime on-line të agjensisë së biletave për qëllime argë mi; Argë m në formën e muzikës 

së regjistruar; Agjenci preno mi për argë m; Publikimi i librave dhe revistave; Bo mi i 

gazetave; Bo mi i gazetave, revistave periodike, katalogëve dhe broshurave; Shërbime 

botuese; Libër dhe përmbledhje botuese; Shërbime botuese për libra; Shërbime botuese on-

line; Shërbime botuese, përveç prin mit; Shërbime botuese dixhitale në internet; Shërbime 

botuese për libra dhe revista; Shërbime botuese të programeve argëtuese mul mediale; 

Shërbime botuese (përfshirë shërbimet e bo meve elektronike); Shërbime redak mi pas 

produksionit në fushën e muzikës, videove dhe filmit; Shërbime zanore për regjistrime 

audio dhe video për qëllime kulturore; Shërbime zanore për regjistrime audio dhe video për 

qëllime eduka ve; Shërbimet e transme mit me zë për regjistrime audio dhe video për 

qëllime argë mi; Fotografi; Përkthimi dhe interpre mi.  

42  Shërbime dhe hulum me shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulum mi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe so uerit 

kompjuterik; programim në kompjuter; Shërbime komerciale të dizajnit; Shërbime 

konsulence në fushën e projek mit, përzgjedhjes, implemen mit dhe përdorimit të sistemeve 

kompjuterike harduerike dhe so uerike; Pritja e bazave të të dhënave kompjuterike; Pritja e 

bazave të të dhënave; Pritja e të dhënave, skedarëve, aplikacioneve dhe informacioneve të 

kompjuterizuara; Pritja e të dhënave, skedarëve, aplikacioneve dhe informacioneve të 

kompjuterizuara; Shërbimet e konsulencës kompjuterike; Konsulencë për so uer 

kompjuterik; Pritja e so uerit aplika v kompjuterik në fushën e menaxhimit të njohurive për 

krijimin e bazave të të dhënave të kërkueshme të informacionit dhe të dhënave; Web 

poralet; Shërbime të dizajnit; Kërkim Shkencor; Konsulencë shkencore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1706 

(220) 09/11/2022 

(731) Digital Republic SH.P.K. 

Prishtinë, Rexhep Luci 24/6, KS 

(540)   
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(591) E zezë dhe me prapavijë të bardhë  

(THE NEWZ FEED-fjalë në gjuhën 

angleze); Ngjyrë e kaltër #4366B0 (THE 

AGGREGATOR- fjalë në gjuhën angleze) 

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

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

Kosovës 

 
 

     

 

(511) 9  Aparaturë dhe instrumente shkencore, nau ke, anketuese, fotografike, 

kinematografike, op ke, 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 

reproduk m të zërit apo imazheve; ruajtës magne k i të dhënave, disqe incizuese; disqe 

kompakte, DVD dhe incizues të tjerë digjital media k; mekanizma për aparaturë me 

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

kompjuterë, so uer kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil); Filma 

kinematografikë; Filma video; Reklamim filmi kinematografik; Reklamim për filma.  

35  Shërbime të agjencisë së publicite t; Shërbime publicite dhe promovimi; Reklamimi 

përmes transme mit të publicite t on-line për palët e treta përmes rrjeteve të komunikimeve 

elektronike; Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për 

shërbime të telekomunikimit për të tjerët; pos m i faturave; konsulencë afariste; hulum m 

afarist; demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekru m i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marke ng; Kërkime 

dhe sondazhe biznesi; Shërbime reklamimi dhe publicite nga televizioni, radio, posta; 

Hulum m i tregut dhe matje e opinionit publik; Shërbimet e kërkimit të tregut; Analiza e të 

dhënave të hulum mit të tregut  

38  Komunikime përmes rrjeteve fiber-op ke; Telekomunikime; komunikime me telefon.  

41  Arsimim; mbajtja e ak viteteve si trajnime, argë mi, spor dhe ak viteteve të tjera 

kulturore; ngjarje spor ve (edhe matja e kohës); Shërbime të agjensisë së biletave [argë m]; 

Shërbime on-line të agjensisë së biletave për qëllime argë mi; Argë m në formën e muzikës 

së regjistruar; Agjenci preno mi për argë m; Publikimi i librave dhe revistave; Bo mi i 

gazetave; Bo mi i gazetave, revistave periodike, katalogëve dhe broshurave; Shërbime 

botuese; Libër dhe përmbledhje botuese; Shërbime botuese për libra; Shërbime botuese on-

line; Shërbime botuese, përveç prin mit; Shërbime botuese dixhitale në internet; Shërbime 

botuese për libra dhe revista; Shërbime botuese të programeve argëtuese mul mediale; 

Shërbime botuese (përfshirë shërbimet e bo meve elektronike); Shërbime redak mi pas 

produksionit në fushën e muzikës, videove dhe filmit; Shërbime zanore për regjistrime 

audio dhe video për qëllime kulturore; Shërbime zanore për regjistrime audio dhe video për 

qëllime eduka ve; Shërbimet e transme mit me zë për regjistrime audio dhe video për 

qëllime argë mi; Fotografi; Përkthimi dhe interpre mi.  

42  Shërbime dhe hulum me shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulum mi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe so uerit 

kompjuterik; programim në kompjuter; Shërbime komerciale të dizajnit; Shërbime 

konsulence në fushën e projek mit, përzgjedhjes, implemen mit dhe përdorimit të sistemeve 

kompjuterike harduerike dhe so uerike; Pritja e bazave të të dhënave kompjuterike; Pritja e 
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bazave të të dhënave; Pritja e të dhënave, skedarëve, aplikacioneve dhe informacioneve të 

kompjuterizuara; Pritja e të dhënave, skedarëve, aplikacioneve dhe informacioneve të 

kompjuterizuara; Shërbimet e konsulencës kompjuterike; Konsulencë për so uer 

kompjuterik; Pritja e so uerit aplika v kompjuterik në fushën e menaxhimit të njohurive për 

krijimin e bazave të të dhënave të kërkueshme të informacionit dhe të dhënave; Web 

poralet; Shërbime të dizajnit; Kërkim Shkencor; Konsulencë shkencore. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1712 

(220) 11/11/2022 

(731) Uplift L.L.C. Rruga Vicianum, C2.2, 

H1, Nr 23 10000 Prishtinë, KS 

(591) Ngjyra e zezë, Ngjyra e kaltërt 

(740)  INLEX L.L.C. Rr. Fehmi Agani 23/4 

10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe lidhjet e tyre, xeherore; materiale metalike për ndërtim 

dhe ndërtim; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllo jo-elektrik dhe telat prej metali 

të zakonshëm; sende të vogla të pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose 

transport; kasaforta.  

7  Lifte/ashensorë; aparate ngritëse; rripat e ashensorit/rripat e ashensorit; zinxhirë 

ashensori [pjesë makinerish]; aparate për funksionimin e ashensorit. Makina, vegla 

makinerish, vegla me fuqi; motorët dhe motorët, me përjashtim të mjeteve tokësore; 

bashkim makinerish dhe komponentë transmisioni, me përjashtim të mjeteve tokësore; 

mjete bujqësore, të ndryshme nga veglat e dorës që përdoren me dorë; makinat automatike 

shitëse.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1724 

(220) 15/11/2022 

(731) N.V. Organon naamloze vennootschap 

(nv) Kloosterstraat 6, Oss, Netherlands 

5349AB, NL 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  XACIATO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1740 

(220) 17/11/2022 

(731) HUGO BOSS Trade Mark 

Management GmbH & Co. KG 

(540)  HUGO BLUE 
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Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, DE 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(511) 9  Syze dhe pjesë për to; kuti për syze; kuti për telefona mobil; kuti për laptopë; Orë 

inteligjente dhe Softuer; Aplikacione mobile; gjurmuesit e aktivitetit që veshen; Stilolapsa 

elektronikë; telefonat e veshit; kambanat e alarmit; Filma, skedarë imazhesh të 

shkarkueshëm; Revista elektronike; Skedarët muzikorë të shkarkueshëm; Podkastet; Ueb 

çelësat USB; Kufje për komunikim; Mikrofona për pajisje komunikimi; Marrës të të 

dhënave mobile; Aparatet e transmetimit optik dixhital; Kuleta për ruajtjen e CD-ve; 

Fletore dixhitale; memorizues elektronik; Etiketa me çipa të integruar RFID; Etiketat që 

mbajnë informacion të regjistruar ose të koduar në mënyrë magnetike; Etiketa me kode të 

lexueshme me makinë; Kuti për pajisjet e ruajtjes së muzikës; Kartë memorie; Kufje për 

lojëra të realitetit virtual; Kopertina të lexuesve elektronikë të librave; Altoparlantë të 

mençur; luajtës MP4; kufje; kufje pa tela; kufje në vesh; Kufje për telefona inteligjentë; 

Këllëfa për kufje; kufje për anulimin e zhurmës; Kufje me valë për telefonat inteligjentë; 

kufje telefonike; Kombinimet kufje-mikrofon; Altoparlantët; Kabinetë për altoparlantë; 

Altoparlantët me valë; Doke (porte) portative të altoparlantëve; Mallra virtuale të 

shkarkueshme, perkatësisht, programe kompjuterike që përmbajnë veshje, këpucë, veshje 

koke dhe orë  dhe orë dore, stoli, syze, aksesorë mode, kozmetikë dhe parfumeri, çanta, 

çanta dore, çantat, kuletat e kartave, çanta shpine, artikuj shtëpiake, përkatësisht kontejnerë 

shtëpiake, tekstile shtëpiake, mbulesa shtëpiake, enë shtëpiake dhe aromatizues shtëpiak, 

komplete për lustrim këpucësh, hapëse vere dhe dekantues vere, artikuj shkrimi, qirinj, 

bagazhe, lodra, çanta sportive, art jo përmes muzikës, imazhe te videove ose elektronike 

për përdorim në internet dhe në botët virtuale online; Softuer lojërash.  

14  Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre dhe mallrat e metaleve të çmuara ose të veshura 

me to (të përfshira në klasën 14), përkatësisht amuletë (bizhuteri), stoli (xhevahire), 

bizhuteri për unazat e çelësave, kunjat (bizhuteritë), byzylykët (bizhuteritë), karficat 

(bizhuteri), kabokone, diamante, gurë të çmuar, fildish (xhevahire), gjetje bizhuterish, stoli 

aeroplanesh, gurë gjysmë të çmuar, qafore (bizhuteri), zinxhirë (bizhuteri), kapëse 

kravatash, kunja kravatash, vepra arti prej metali të çmuar, rruaza për prodhimin e 

bizhuterive, manshete, medaljon (bizhuteri), vathë, perla (bizhuteri), platin (metal), unaza 

(bizhuteri), stoli bizhuterish, karfica zbukuruese, rrotulla bizhuteri, bizhuteri kapele, kapëse 

për bizhuteri, bizhuteri, medaljone, karfica me shkopinj, bizhuteri cloisonné; stoli; orë dhe 

orë dore; kuti bizhuterish dhe kuti oresh; orë alarmi; lidhjet e mansheve  

18  Lëkurë dhe imitime lëkure, dhe mallra të bëra prej këtyre materialeve (të përfshira në 

klasën 18), përkatësisht çanta të shkurtra, kuleta, këllëf, prej lëkure, për artikuj shkrimi, 

kuleta, kuleta letrash [enë lëkure], çanta rrobash për udhëtime, çantë tualeti, të 

pavendosura, Këllëfë për karta krediti [portofol], Çanta për tualetin, Çanta kozmetike që 

shiten bosh, Rripa (lëkurë-), Komplete udhëtimi, Çanta çelësash, Çanta [zarfe, çantat] prej 

lëkure, për ambalazhim; valixhe dhe çanta udhëtimi; çanta; çadra dhe çadra dielli; Valixhe, 

çanta, kuleta dhe transportues tjerë; Veshje për kafshë shtëpiake; qafore për kafshë; qafore 

qeni; këpucë për qen; zinxhirë qensh; udhëzues qeni; parqe (veshje) për qen; veshje për 

qen; apparel (veshje) për qen; pallto për qen; shirita barku qeni; pallto shiu për qen; këpucë 

për kalë; mbulesa kuajsh; batanije kuajsh; veshje kuajsh; qafore kuajsh; shalë kuajsh; 

parzmore për kuajt; pulsues për kuajt; shirita koke për kuaj; çarçafë shiu për kuaj; çadra 

golfi; lëkurat e kafshëve; lëkura; shkopinj ecjeje; kamxhik; parzmore (pajime te kalit) dhe 
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shalë; çantat e atasheut; thasë për ushqim; çanta sportive; rripa lëkure për supe; çanta 

plazhi; kuti për kartela [shënime]; çantat me rrjetë zinxhir; korniza për çantat e dorës; 

korniza për çadra ose çadra dielli; çanta dore; doreza valixhesh; doreza për shkop për ecje; 

çantat shpine; kuti muzikore; surrat (gojore); kuleta; çanta për blerje; rripa për patina; hobe 

për bartjen e foshnjave; unaza ombrellë; shkopinj ombrellë; kuti tualeti, jo të montuara; 

ulëse me shkop ecjeje; çanta pazari me rrota; kombinim shkopinj ecjeje dhe çadra; çanta 

për çadra; mbulesa për çadra dielli; mbulesa ombrellë; çadra plazhi [ombrella plazhi]; pjesë 

metalike të ombrellave; valixhe; bagazhe me rrota; çanta tualeti; komplete udhëtimi [enë 

lëkure]; këllëf kravata për udhëtim; kutitë me imitim lëkure; kuti çelësash prej lëkure; kuti 

çelësash; çantat kozmetike; çantë rroje që shiten bosh; kuti e patentë shoferëve; çantë 

mjetesh, që shiten bosh; çanta dore; bagazh udhëtimi; çanta boston; çanta rastësore; çanta 

me kovë; çanta mbi supe; çanta ndërtrupore; çanta krahu për fëmijë; çanta dore të modës; 

çanta me fije tërheqëse; çanta me rrota; çanta fluturimi; çanta (gjahu -) [aksesorë gjuetie]; 

çanta për kampistë; çanta ecjeje; çanta pune; çanta mbajtëse të montuara në dore; çanta 

shale; çanta dore për mbrëmje; bagazh udhëtimi; çanta udhëtimi të bëra prej lëkure 

imituese; çanta udhëtimi të bëra nga materiale plastike; çanta veshjesh për udhëtime të bëra 

prej lëkure; çanta këpucësh për udhëtime; bartës të veshjeve; çanta prej kanavacë; çanta 

diplomatike; çanta dhe kuleta lëkure; çanta fleksibël për veshje; çanta të papërshkueshme 

nga uji; çanta me ndjesi (tekstili); çantat [mallra lëkure]; çanta me lesh artificial; çanta të 

thurura, jo prej metaleve të çmuara; çanta për veshje sportive; çanta larjeje për mbajtjen e 

tualetit; çanta për peshqirë; çanta për këpucë; qeska të veglave që shiten bosh; çanta të 

vogla për meshkuj; thes i kofshës; çantat e bëra prej metali të çmuar; çantat prej lëkure; 

çanta dore prej lëkure; çanta dore prej lëkure imituese; qese për mbajtjen e make-up-it; 

çelësa dhe sende të tjera personale; kuti kapele për udhëtime; kuti kapele prej lëkure; rripa 

për bagazhe; rripa për çantat e monedhave; mbajtës të kartave të biznesit në formë kuletash; 

mbajtëse monedhash; kuti udhëtimi; mbulesa për bagazhe; bumbags (çanta barku); kthetra 

[çanta]; kuletat e kartave [enë lëkure]; kuletat e pelenave; çanta atletike për të gjitha 

qëllimet; çanta komplete; çanta për alpinistë; çanta udhëtimi; korniza kuletash; valixhe me 

rrota; vazo; valixhe dore; çanta shpine për ecje; pako sportive; pajisje parzmore; kopsa prej 

lëkure; rripa prej lëkure imituese; lidhëse (lëkurë -); lëkurë, e papunuar ose gjysmë e 

përpunuar; lëkurë për parzmore; lëkurë për këpucë; imitim lëkure; lëkurë molisike [imitim 

lëkure]; lëkurat e dredhura; lëkurë poliuretani; gëzof; lesh artificial; gëzof gjysmë i punuar; 

pëlhurë lëkure; artikuj veshjesh për kuaj; trungu i shalës; shalë; parzmore për kafshë; frerët; 

shtrëngues (fiksues) për shalë; batanije për shalë; mbulesa për kafshë; pajisje (takëme) 

gjuetie; shkopinj për kalorës; fashë pështymje dhe gjuri për kuajt; dollakë për kafshë; 

mbulesa dhe mbështjellëse për kafshë; shalë për kuaj.  

25  Veshje për burra, gra dhe fëmijë; çorape; veshje për kokë; të brendshme; veshje nate; 

rroba noti; rroba banjo; rripa; shallat; aksesorë, përkatësisht shamia, shall për qafe, shall, 

shami fustanesh; kravata; dorëza; këpucë; rripa lëkure.  

35  Menaxhim biznesi, konsulencë për shitje; Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë në 

lidhje me veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët dhe orët e dorës, syzet, bizhuteritë, 

aksesorët e modës, kozmetikën dhe parfumeritë, mallrat prej lëkure, përkatësisht valixhet 

dhe çantat, çantat, kuletat e kartave [enë lëkure], çanta veshjesh për udhëtime, këllëf për 

tualetin, jo të montuara, çanta tualeti, rripa (lëkurë), çanta shpine, çanta çelësash, çanta 

shpine, çanta për gjimnastikë, çanta [zarfe, çantat] prej lëkure, për ambalazhim, çadra dhe 

çadra dielli; Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë në lidhje me çarçafët e krevatit, 
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tekstilet e shtëpisë, artikujt shtëpiake, përkatësisht kontejnerët shtëpiake, tekstilet shtëpiake, 

mbulesa shtëpiake, enët shtëpiake dhe aromatizues shtëpiak, kompletet e lustrimit të 

këpucëve, hapësit e verës dhe dekantuesit e verës, artikuj shkrimi, bagazhet, artikujt 

sportivë; Shërbimet e marketingut; Hulumtimi i tregut dhe analiza e tregut; Reklamim; 

Promovimin e shitjes; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Shpërndarja e mallrave dhe 

materialeve reklamuese për qëllime reklamimi, duke përfshirë mediat elektronike dhe 

nëpërmjet internetit; prezantimi i mallrave, veçanërisht veshja e dyqaneve dhe vitrinave; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Promovimi i 

marrëdhënieve afariste duke ofruar kontakte komerciale dhe afariste; Informacione dhe 

këshilla komerciale për konsumatorët [dyqan këshillimi për konsumatorët]; Konsulencë dhe 

administrim biznesi; Konsulencë për organizimin e biznesit; Konsulencë profesionale për 

biznes; Konsulencë për modën (biznes); organizimi i sfilatave të modës për qëllime 

komerciale, industriale dhe reklamuese; Menaxhimi i dyqaneve me pakicë, shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë në internet dhe shërbimet e porositjes në internet, shërbimet 

e porositjes me postë dhe shërbimet e kompjuterizuara të porositjes online në lidhje me 

veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët dhe orët e dorës, syzet, bizhuteritë, aksesorët e 

modës, kozmetikën dhe parfumerinë; Menaxhimi i dyqaneve me pakicë, shërbimet e shitjes 

me shumicë dhe pakicë në internet dhe shërbimet e porositjes në internet, shërbimet e 

porositjes me postë dhe shërbimet e kompjuterizuara të porositjes online në lidhje me 

mallrat prej lëkure, përkatësisht bagazhet dhe çantat, çantat, kuletat e kartave [enë lëkure], 

çanta veshjesh për udhëtime, çantat e tualetit, jo të montuara, çanta tualeti, rripa (lëkurë), 

çanta shpine, çanta çelësash, çantat, çanta për gjimnastikë, çanta [zarfe, çantat] prej lëkure, 

për ambalazhim, çadra dhe çadra dielli; Menaxhimi i dyqaneve me pakicë, shërbime të 

shitjes me shumicë dhe pakicë në internet dhe shërbime të porositjes në internet, shërbime 

të porositjes me postë dhe shërbime të kompjuterizuara të porositjes online në lidhje me 

çarçafët e krevatit, tekstilet shtëpiake, artikujt shtëpiake, përkatësisht kontejnerët e shtëpisë, 

tekstilet shtëpiake, mbulesa shtëpiake, enët shtëpiake dhe aromatizues shtëpiak, komplete 

për lustrim këpucësh, hapëse vere dhe dekantuesit e verës, artikuj shkrimi, bagazhe, artikuj 

sportiv. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1741 

(220) 17/11/2022 

(731) HUGO BOSS Trade Mark 

Management GmbH & Co. KG Dieselstr. 

12, 72555 Metzingen, Germany, DE 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  BOSS CAMEL 

 

 
     

 

(511) 9  Syze dhe pjesë për to; kuti për syze; kuti për celularë; kuti për laptop; memorje 

elektronike; Etiketa me çipa të integruar RFID; Etiketat që mbajnë informacion të 

regjistruar ose të koduar në mënyrë magnetike; Etiketa me kode të lexueshme nga makinë; 

Kartë memorie; Mallra virtuale të shkarkueshme, perkatësisht, programe kompjuterike që 

përmbajnë veshje, këpucë, veshje koke dhe orë  dhe orë dore, stoli, syze, aksesorë mode, 

kozmetikë dhe parfumeri, çanta, çanta dore, çantat, kuletat e kartave, çanta shpine, artikuj 

shtëpiake, përkatësisht kontejnerë shtëpiake, tekstile shtëpiake, mbulesa shtëpiake, enë 
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shtëpiake dhe aromatizues shtëpiak, komplete për lustrim këpucësh, hapëse vere dhe 

dekantues vere, artikuj shkrimi, qirinj, bagazhe, lodra, çanta sportive, art jo përmes 

muzikës, imazhe te videove ose elektronike për përdorim në internet dhe në botët virtuale 

online; Softuer lojërash  

14  Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre dhe mallrat e metaleve të çmuara ose të veshura 

me to (të përfshira në klasën 14), përkatësisht amuletë (bizhuteri), stoli (xhevahire), 

bizhuteri për unazat e çelësave, kunjat (bizhuteritë), byzylykët (bizhuteritë), karficat 

(bizhuteri), kabokone, diamante, gurë të çmuar, fildish (xhevahire), gjetje bizhuterish, stoli 

aeroplanesh, gurë gjysmë të çmuar, qafore (bizhuteri), zinxhirë (bizhuteri), kapëse 

kravatash, kunja kravatash, vepra arti prej metali të çmuar, rruaza për prodhimin e 

bizhuterive, manshete, medaljon (bizhuteri), vathë, perla (bizhuteri), platin (metal), unaza 

(bizhuteri), stoli bizhuterish, karfica zbukuruese, rrotulla bizhuteri, bizhuteri kapele, kapëse 

për bizhuteri, bizhuteri, medaljone, karfica me shkopinj, bizhuteri cloisonné; stoli; orë dhe 

orë dore; kuti bizhuterish dhe kuti oresh; orë alarmi; lidhjet e mansheve.  

18  Lëkurë dhe imitime lëkure, dhe mallra të bëra prej këtyre materialeve (të përfshira në 

klasën 18), përkatësisht çanta të shkurtra, kuleta, këllëf, prej lëkure, për artikuj shkrimi, 

kuleta, kuleta letrash [enë lëkure], çanta rrobash për udhëtime, çantë tualeti, të 

pavendosura, Këllëfë për karta krediti [portofol], Çanta për tualetin, Çanta kozmetike që 

shiten bosh, Rripa (lëkurë-), Komplete udhëtimi, Çanta çelësash, Çanta [zarfe, çantat] prej 

lëkure, për ambalazhim; valixhe dhe çanta udhëtimi; çanta; çadra dhe çadra dielli; Valixhe, 

çanta, kuleta dhe transportues tjerë; Veshje për kafshë shtëpiake; qafore për kafshë; qafore 

qeni; këpucë për qen; zinxhirë qensh; udhëzues qeni; parqe (veshje) për qen; veshje për 

qen; apparel (veshje) për qen; pallto për qen; shirita barku qeni; pallto shiu për qen; këpucë 

për kalë; mbulesa kuajsh; batanije kuajsh; veshje kuajsh; qafore kuajsh; shalë kuajsh; 

parzmore për kuajt; pulsues për kuajt; shirita koke për kuaj; çarçafë shiu për kuaj; çadra 

golfi; lëkurat e kafshëve; lëkura; shkopinj ecjeje; kamxhik; parzmore (pajime te kalit) dhe 

shalë; çantat e atasheut; thasë për ushqim; çanta sportive; rripa lëkure për supe; çanta 

plazhi; kuti për kartela [shënime]; çantat me rrjetë zinxhir; korniza për çantat e dorës; 

korniza për çadra ose çadra dielli; çanta dore; doreza valixhesh; doreza për shkop për ecje; 

çantat shpine; kuti muzikore; surrat (gojore); kuleta; çanta për blerje; rripa për patina; hobe 

për bartjen e foshnjave; unaza ombrellë; shkopinj ombrellë; kuti tualeti, jo të montuara; 

ulëse me shkop ecjeje; çanta pazari me rrota; kombinim shkopinj ecjeje dhe çadra; çanta 

për çadra; mbulesa për çadra dielli; mbulesa ombrellë; çadra plazhi [ombrella plazhi]; pjesë 

metalike të ombrellave; valixhe; bagazhe me rrota; çanta tualeti; komplete udhëtimi [enë 

lëkure]; këllëf kravata për udhëtim; kutitë me imitim lëkure; kuti çelësash prej lëkure; kuti 

çelësash; çantat kozmetike; çantë rroje që shiten bosh; kuti e patentë shoferëve; çantë 

mjetesh, që shiten bosh; çanta dore; bagazh udhëtimi; çanta boston; çanta rastësore; çanta 

me kovë; çanta mbi supe; çanta ndërtrupore; çanta krahu për fëmijë; çanta dore të modës; 

çanta me fije tërheqëse; çanta me rrota; çanta fluturimi; çanta (gjahu -) [aksesorë gjuetie]; 

çanta për kampistë; çanta ecjeje; çanta pune; çanta mbajtëse të montuara në dore; çanta 

shale; çanta dore për mbrëmje; bagazh udhëtimi; çanta udhëtimi të bëra prej lëkure 

imituese; çanta udhëtimi të bëra nga materiale plastike; çanta veshjesh për udhëtime të bëra 

prej lëkure; çanta këpucësh për udhëtime; bartës të veshjeve; çanta prej kanavacë; çanta 

diplomatike; çanta dhe kuleta lëkure; çanta fleksibël për veshje; çanta të papërshkueshme 

nga uji; çanta me ndjesi (tekstili); çantat [mallra lëkure]; çanta me lesh artificial; çanta të 

thurura, jo prej metaleve të çmuara; çanta për veshje sportive; çanta larjeje për mbajtjen e 
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tualetit; çanta për peshqirë; çanta për këpucë; qeska të veglave që shiten bosh; çanta të 

vogla për meshkuj; thes i kofshës; çantat e bëra prej metali të çmuar; çantat prej lëkure; 

çanta dore prej lëkure; çanta dore prej lëkure imituese; qese për mbajtjen e make-up-it; 

çelësa dhe sende të tjera personale; kuti kapele për udhëtime; kuti kapele prej lëkure; rripa 

për bagazhe; rripa për çantat e monedhave; mbajtës të kartave të biznesit në formë kuletash; 

mbajtëse monedhash; kuti udhëtimi; mbulesa për bagazhe; bumbags (çanta barku); kthetra 

[çanta]; kuletat e kartave [enë lëkure]; kuletat e pelenave; çanta atletike për të gjitha 

qëllimet; çanta komplete; çanta për alpinistë; çanta udhëtimi; korniza kuletash; valixhe me 

rrota; vazo; valixhe dore; çanta shpine për ecje; pako sportive; pajisje parzmore; kopsa prej 

lëkure; rripa prej lëkure imituese; lidhëse (lëkurë -); lëkurë, e papunuar ose gjysmë e 

përpunuar; lëkurë për parzmore; lëkurë për këpucë; imitim lëkure; lëkurë molisike [imitim 

lëkure]; lëkurat e dredhura; lëkurë poliuretani; gëzof; lesh artificial; gëzof gjysmë i punuar; 

pëlhurë lëkure; artikuj veshjesh për kuaj; trungu i shalës; shalë; parzmore për kafshë; frerët; 

shtrëngues (fiksues) për shalë; batanije për shalë; mbulesa për kafshë; pajisje (takëme) 

gjuetie; shkopinj për kalorës; fashë pështymje dhe gjuri për kuajt; dollakë për kafshë; 

mbulesa dhe mbështjellëse për kafshë; shalë për kuaj. 

 

  

25  Veshje për burra, gra dhe fëmijë; çorape; veshje për kokë; të brendshme; veshje nate; 

rroba noti; rroba banjo; rripa; shallat; aksesorë, përkatësisht shamia, shall për qafe, shall, 

shami fustanesh; kravata; dorëza; këpucë; rripa lëkure.  

35  Menaxhim biznesi, konsulencë për shitje; Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë në 

lidhje me veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët dhe orët e dorës, syzet, bizhuteritë, 

aksesorët e modës, kozmetikën dhe parfumeritë, mallrat prej lëkure, përkatësisht valixhet 

dhe çantat, çantat, kuletat e kartave [enë lëkure], çanta veshjesh për udhëtime, këllëf për 

tualetin, jo të montuara, çanta tualeti, rripa (lëkurë), çanta shpine, çanta çelësash, çanta 

shpine, çanta për gjimnastikë, çanta [zarfe, çantat] prej lëkure, për ambalazhim, çadra dhe 

çadra dielli; Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë në lidhje me çarçafët e krevatit, 

tekstilet e shtëpisë, artikujt shtëpiake, përkatësisht kontejnerët shtëpiake, tekstilet shtëpiake, 

mbulesa shtëpiake, enët shtëpiake dhe aromatizues shtëpiak, kompletet e lustrimit të 

këpucëve, hapësit e verës dhe dekantuesit e verës, artikuj shkrimi, bagazhet, artikujt 

sportivë; Shërbimet e marketingut; Hulumtimi i tregut dhe analiza e tregut; Reklamim; 

Promovimin e shitjes; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Shpërndarja e mallrave dhe 

materialeve reklamuese për qëllime reklamimi, duke përfshirë mediat elektronike dhe 

nëpërmjet internetit; prezantimi i mallrave, veçanërisht veshja e dyqaneve dhe vitrinave; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Promovimi i 

marrëdhënieve afariste duke ofruar kontakte komerciale dhe afariste; Informacione dhe 

këshilla komerciale për konsumatorët [dyqan këshillimi për konsumatorët]; Konsulencë dhe 

administrim biznesi; Konsulencë për organizimin e biznesit; Konsulencë profesionale për 

biznes; Konsulencë për modën (biznes); organizimi i sfilatave të modës për qëllime 

komerciale, industriale dhe reklamuese; Menaxhimi i dyqaneve me pakicë, shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë në internet dhe shërbimet e porositjes në internet, shërbimet 

e porositjes me postë dhe shërbimet e kompjuterizuara të porositjes online në lidhje me 

veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët dhe orët e dorës, syzet, bizhuteritë, aksesorët e 

modës, kozmetikën dhe parfumerinë; Menaxhimi i dyqaneve me pakicë, shërbimet e shitjes 

me shumicë dhe pakicë në internet dhe shërbimet e porositjes në internet, shërbimet e 
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porositjes me postë dhe shërbimet e kompjuterizuara të porositjes online në lidhje me 

mallrat prej lëkure, përkatësisht bagazhet dhe çantat, çantat, kuletat e kartave [enë lëkure], 

çanta veshjesh për udhëtime, çantat e tualetit, jo të montuara, çanta tualeti, rripa (lëkurë), 

çanta shpine, çanta çelësash, çantat, çanta për gjimnastikë, çanta [zarfe, çantat] prej lëkure, 

për ambalazhim, çadra dhe çadra dielli; Menaxhimi i dyqaneve me pakicë, shërbime të 

shitjes me shumicë dhe pakicë në internet dhe shërbime të porositjes në internet, shërbime 

të porositjes me postë dhe shërbime të kompjuterizuara të porositjes online në lidhje me 

çarçafët e krevatit, tekstilet shtëpiake, artikujt shtëpiake, përkatësisht kontejnerët e shtëpisë, 

tekstilet shtëpiake, mbulesa shtëpiake, enët shtëpiake dhe aromatizues shtëpiak, komplete 

për lustrim këpucësh, hapëse vere dhe dekantuesit e verës, artikuj shkrimi, bagazhe, artikuj 

sportiv.  

 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1746 

(220) 17/11/2022 

(731) Piano Parfum SH.P.K 

Rr. “Afrim Zhitia” Pn. – Mazgit / Obiliq, 

KS 

(591)  Ari – kodi: E4AF18, Kafe – kodi: 

3D1E14 

(740)  Agron Boshnjaku Rr. “Rifat Dedia” 

Pn. Mitrovice 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, deodorant, aromatik per 

dhome; vajrat esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e 

gojës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1747 

(220) 17/11/2022 

(731) Piano Parfum SH.P.K 

Rr. “Afrim Zhitia” Pn. – Mazgit / Obiliq, 

KS 

(740)  Agron Boshnjaku Rr. “Rifat Dedia” 

Pn. Mitrovicë 
 

(540)  Piano Beyond Scent 

 

 

 
     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, deodorant, aromatik per 



Buletini Zyrtar Nr. 108 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

116 

 

dhome; vajrat esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e 

gojës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1760 

(220) 21/11/2022 

(300) 018779107  20/10/2022  EU 

(731) Roche Dibetes Care GmbHa 

Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, 

Germany, DE 

(591) Portokalli, kaltërt, gjelbërt, verdhë dhe 

e zezë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime promovuese.”  

41  Shërbime edukative.”  

44  “Shërbime medicinale.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1763 

(220) 22/11/2022 

(731) Alois Pöschl GmbH & Co. KG 

Dieselstrasse 1, D-84144 Geisenhausen bei 

Landshut Bayern Germany, DE 

(740)  “Pepeljugoski Consulting” L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, Kompleksi 

Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan i papërpunuar dhe i përpunuar; produktet e duhanit; duhan tubi; duhan për 

cigare; duhan për përtypje; duhan i prerë imët; snuff; kuti për snuff; shkrepësa; mbajtëse 

shkrepëse; kuti shkrepëse; artikuj për duhanpirës; artikuj për marrësit e snuffit; puro; 

cigare; purë; cigare elektronike; tuba për pirjen e duhanit; filtra, pastrues, rafte, mbajtëse, 

tabaka, kërcell dhe vegla, të gjitha për tubacionet e duhanit; lagështues; avullues oral për 

duhanpirësit; letra cigaresh; aparate per rrotullimin e cigareve; tub cigaresh; aparate për 

mbushjen e tubave të cigareve; çakmakët dhe fitilat e cigareve dhe purove; këshilla filtri për 

cigare dhe puro; stralli dhe gurë zjarri; kuti purosh, cigaresh, llupash, snuffi dhe duhani, 
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kavanoza dhe qesE; kuti cigaresh; cigare që përmbajnë zëvendësues të duhanit; tavëlla; 

dispenzues për snuff, gjegjësisht kontejnerë për snuff me mjete për shpërndarjen e një majë 

snuffi; barishte për pirjen e duhanit; thika duhani; kontejnerë gazi për puro dhe çakmakë; 

çakmakë xhepi jo prej metali të çmuar për duhanpirësit; kuti për duhanpirës; mbajtëse puro; 

mbajtëse cigaresh; grykë për mbajtëse cigaresh; prerëse puro dhe gërshërë puro, asnjë prej 

metaleve të çmuara; aromatizues për duhan; aromatizues për përdorim në cigare 

elektronike; solucione të lëngshme për përdorim në cigare elektronike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1764 

(220) 22/11/2022 

(731) OnePlus Technology (Shenzhen) Co., 

Ltd. 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, 

Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue 

North, Futian District, Shenzhen, 

Guangdong, CN 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  OnePlus Nord 

 

 
     

 

(511) 9  Klasa 09: Aplikacione softueri për telefona celular, të shkarkueshme; programe 

kompjuteri te regjistruara, të shkarkueshme; programe të sistemit operativ; kompjuterë 

tabletë; orë të mençura; syze të mençura; pajisje periferike të kompjuterëve; stilolapsa; 

kompjuterë laptop; monitorë; tastiera kompjuteri; minush për kompjuterë; peshore; 

instrumente navigimi; mbajtës të përshtatur për telefona celular dhe telefona të mençur; 

shkopinjë selfie për telefona të mençur; telefona të mençur; cipa mbrojtëse të përshtatura 

për telefona të mençur; këllëf për telefona të mençur; mbulesa për telefona të mençur; 

pajisje për komunikim në rrjet; rruterë; kufje për realitet virtual; kufje; kufje pa tel për 

telefona të mençur; kutija set top (STB); aparate televizori; mikrofonë; autoparlantë të 

mençur; ekranë; kamera interneti; kamera; kabllo USB; senzorë; çipa (qarqe të integruara); 

adapterë të energjisë; telekomanda për përdorim shtëpiak; çelsa elektrik; karikues pa tel; 

bateri elektrike; karikues baterie; rrujtës të energjisë (karikues të bartshëm të baterive); 

gjithë-në-një kompjuterTV personalë; projektor për multimedia; aksesorë për telefona 

celularë, konkretisht, kamera për telefona celularë, thjerrëza për kamerat e telefonave të 

mençur; elektrik (blic) për telefona të mençur; ekranet e celularëve; ekranet e telefonave të 

mençur dhe kapëse të pasme për largimin e nxehtësisë për telefona celularë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1765 

(220) 22/11/2022 

(731) KappAhl Sverige AB Box 303 

431 24 Mölndal, SE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  NEWBIE  

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, veshmbathje; mbulesa koke.  
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(210) KS/M/ 2022/1766 

(220) 22/11/2022 

(300) 018717473  15/06/2022  EU 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(591) E kaltër, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Peshqirë të lagur paraprakisht të mbushura me detergjent për pastrim; vata të 

lagura me preparate pastrimi për bebe; vata pastrimi të mbushura me preparate tualeti; vata 

pambuku për grim; tampon pambuku për qëllime kozmetike; krem për bebe (jo mjekuese); 

vajra për bebe; pluhur (puder) për bebe; preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesin e 

bukurisë; produkte për kujdesin e bebeve (jo mjekuese); dentifrice.  

5  Pelena për bebe prej celuloze ose letre; brekë trajnimi të njëpërdorshme (pelena); pelena 

pëlhure; pelena për not për bebe.  

8  Thika tavoline, pirunë dhe lugë për bebe.  

10  Shishe për ushqim; biberonë për bebe; kapëse për biberonë; unaza për kruarjen e 

dhëmbëve.   

11  Shishe termosi.  

16  Përparëse letre.  

18  Çanta për pelena; çanta shpine.  

20  Shtroje për ndërrim për bebe; jastëk.  

21  Furça për shishe ushqimi.  

24  Pëlhura për larjen e trupit (pos përdorimeve mjekësore).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1767 

(220) 22/11/2022 

(731) FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:24 Kat:3  

Mahmutbey Bağcılar ‐ Istanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, duke përfshirë të brendshme dhe veshje të jashtme, përveç veshjeve 

mbrojtëse për qëllime të veçanta; çorape, kufje (veshje), shalle, bandana, shalle zukurues, 

rripa (veshje), mbathje, këpucë, pantofla, sandale, mbulesa koke, kapele, kapele me ballik, 

bereta, kapele (veshje), kapele kafke.  
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(210) KS/M/ 2022/1770 

(220) 22/11/2022 

(731) PHARMAVİSİON SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

MALTEPE MAHALLESI DAVUTPASA 

CADDESI, 145 A Zeytinburnu, Istanbul, 

Turkiye, TR 

(591) E kaltër; e zezë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

qëllime mjekësore; Shtesa dietike, duke përfshirë dhe ato të përshtatura për qëllime 

mjekësore; shtesa/suplemente ushqimore; shtesa dietike për qëllime dobësimi; ushqim për 

bebe; barëra dhe pije bimore të përshtatura për qëllime mjekësore; Preparate dhe artikuj 

dentar; Preparate sanitare për përdorim mjekësor; peceta higjienike; tampona higjienike; 

plastera (leucoplaste); materiale për veshje/fashim; pelena, duke përfshirë ato prej letre dhe 

tekstili; Preparate për asgjësimin e parazitëve; fungicide, herbicide; Deodorantë, përveç 

atyre për qeniet njerëzore ose për kafshë; preparate për aromatizimin e ajrit; Dezinfektuesa; 

antiseptikë; detergjentë për qëllime mjekësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1771 

(220) 22/11/2022 

(731) PHARMAVİSİON SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

MALTEPE MAHALLESI DAVUTPASA 

CADDESI, 145 A Zeytinburnu, Istanbul, 

Turkiye, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 
 

(540)  TREGS 

 

 
     

 

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

qëllime mjekësore; Shtesa dietike, duke përfshirë dhe ato të përshtatura për qëllime 

mjekësore; shtesa/suplemente ushqimore; shtesa dietike për qëllime dobësimi; ushqim për 

bebe; barëra dhe pije bimore të përshtatura për qëllime mjekësore; Preparate dhe artikuj 

dentar; Preparate sanitare për përdorim mjekësor; peceta higjienike; tampona higjienike; 

plastera (leucoplaste); materiale për veshje/fashim; pelena, duke përfshirë ato prej letre dhe 

tekstili; Preparate për asgjësimin e parazitëve; fungicide, herbicide; Deodorantë, përveç 

atyre për qeniet njerëzore ose për kafshë; preparate për aromatizimin e ajrit; Dezinfektuesa; 

antiseptikë; detergjentë për qëllime mjekësore.  
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(210) KS/M/ 2022/1772 

(220) 22/11/2022 

(731) TEDDY S.P.A. 

VIA CORIANO, 58 GROS RIMINI 

BLOCCO 97 47924 RIMINI (RN), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  “Çanta rastësore (joformale); këllëfe kozmetike, jo të montuara; çanta shpine; 

kuleta; mbajtësit e çelësave, që janë rastet këllëfe për  çelsa; çantat e rripit; çadra.”   

25  “Veshje; rripat e belit; këpucë; kapele; rripa (veshje).”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1773 

(220) 22/11/2022 

(731) Prinses Máxima Centrum voor 

Kinderoncologie B.V. Heidelberglaan 25 

3584 CS Utrecht, NL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540) 

 

 

     

 

(511) 35  Konsulencë për menaxhimin e personelit dhe personelit; menaxhimi dhe 

rekrutimi i burimeve njerëzore; rekrutimi dhe përzgjedhja e personelit; sigurimin, dërgimin, 

dërgimin dhe huadhënien e personelit; marketingu dhe komunikimi; menaxhim i 

kompjuterizuar i skedarëve duke përfshirë një bazë njohurish; organizimi i panaireve dhe 

ekspozitave për qëllime komerciale; organizimi dhe prezantimi i komunikimeve dhe 

ngjarjeve promovuese; informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e 

lartpërmendura; shërbimet e sipërpërmendura, përfshirë në lidhje me onkologjinë 

pediatrike; shërbimet e sipërpërmendura edhe nëpërmjet internetit, rrjetit kabllor ose 
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formave të tjera të transferimit të të dhënave.  

36  Fondet e përbashkëta; mbledhjen e fondeve; sponsorizimi financiar; blerjen dhe 

mbledhjen e parave, fondeve, granteve dhe parave të sponsorizimit; mbështetje financiare 

për projekte dhe disbursim të fondeve për bamirësi; menaxhimi i donacioneve dhe fondeve 

monetare; menaxhimit të pasurisë; informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e 

lartpërmendura; shërbimet e sipërpërmendura, përfshirë në lidhje me onkologjinë 

pediatrike; shërbimet e sipërpërmendura edhe nëpërmjet internetit, rrjetit kabllor ose 

formave të tjera të transferimit të të dhënave  

41  Edukimi, kurset dhe trajnimet; stërvitje (edukim dhe/ose udhëzim) dhe këshillim 

(edukim dhe/ose udhëzim), gjithashtu në formën e intervizionit; organizimin dhe zhvillimin 

e kongreseve, konferencave, punëtorive, seminareve, ligjëratave dhe aktiviteteve të tjera të 

tilla edukative; sigurimi i materialit vizual dhe zanor dhe materialeve të tjera edukative për 

qëllime edukative; botimi, redaktimi, huazimi dhe sigurimi i librave, revistave dhe 

publikimeve të tjera (shkencore), qoftë apo jo në formë elektronike apo dixhitale; 

informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e lartpërmendura; shërbimet e 

sipërpërmendura, përfshirë në lidhje me onkologjinë pediatrike; shërbimet e 

sipërpërmendura edhe nëpërmjet internetit, rrjetit kabllor ose formave të tjera të transferimit 

të të dhënave.  

42  Studime dhe kërkime shkencore në fushën mjekësore dhe mjekësore; shërbime 

laboratorike mjekësore për studime dhe kërkime shkencore; informacion dhe konsulencë në 

lidhje me shërbimet e lartpërmendura; shërbimet e sipërpërmendura, përfshirë në lidhje me 

onkologjinë pediatrike; shërbimet e sipërpërmendura edhe nëpërmjet internetit, rrjetit 

kabllor ose formave të tjera të transferimit të të dhënave.  

44  Shërbimet e një spitali për fëmijë të specializuar në onkologjinë pediatrike; shërbime 

mjekësore; shërbime spitalore; shërbimet e kujdesit shëndetësor; shërbimet e mjekëve dhe 

specialistëve mjekësorë; sigurimi i të dhënave mjekësore dhe informacionit shëndetësor; 

informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e lartpërmendura; shërbimet e 

sipërpërmendura, përfshirë në lidhje me onkologjinë pediatrike; shërbimet e 

sipërpërmendura edhe nëpërmjet internetit, rrjetit kabllor ose formave të tjera të transferimit 

të të dhënave. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1774 

(220) 22/11/2022 

(731) JT International SA 

8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  LD 

 

 
     

 

(511) 34   “Duhan, çoftë i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan llulle, 

duhan që pështillet me dorë, duhan që përtypet, duhan pluhur (snus tobacco); cigare, cigare 

elektronike, lëngje për cigaret elektronike, avullues duhani, puro, cigarillo; duhan që thithet 

me hundë (snuff); artikuj për duhanpirësa të përfshirë në klasën 34; letër për cigare, llulla 

për cigare dhe shkrepëse.”  
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(210) KS/M/ 2022/1775 

(220) 22/11/2022 

(731) H & M Hennes & Mauritz AB 

SE-106 38 Stockholm Sweden, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  DryMove 

 

 
     

 

(511) 24  “Tekstil dhe zëvendësues tekstili; Tekstil i mveshur; Tekstile për bërjen e 

artikujve të veshjeve; Pëlhurë e papërshkrueshme nga uji për pëdorim në prodhimin e 

veshjeve; Pëlhurë tekstili për përdorim në prodhimin e veshjeve sportive; Mallëra nga 

tekstil që nuk përshkohen nga uji.”  

25  “Veshje; Mbulesa për kokë; Veshje atletike; Brekë banjo; Rroba banje; Rrobdishambër; 

Bikini; Kostume pantallonash; pantallona atletike; Shami; Doreza [veshje]; Xhaketa 

sportive; Xhaketa me jakë të mbyllura; Xhaketa të buta me jakë të mbyllura; Xhaketa me 

tegela [veshje]; Pantallona të shkurtra për stërvitje; Funde; Të brendshme për sport; 

Këmisha me krahë-të shkurtër; Bluzë atletike; Kominoshe; Sheshe xhepi; Bluza me jakë të 

gjatë (rrollka); Veshje shiu; Shall qafe; Fanella sportive; Veshje plazhi; Kanotierë sportive; 

Sutjena sportive; Geta atletike; Çorape sportive; Xhupa (pulovra); bluza sportive; Jelekë; 

Të brendshme; Doreza; Veshje të jashtme; Palltot; Xhaketa [veshje]; Veshje për fëmijë; 

Bluza me krahë të shkurtër; Pantallona të shkurtra; Geta pa këmbë; Veshje e sipërme; 

Pantallona; Triko [veshje]; Çorape.” 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1776 

(220) 22/11/2022 

(731) H & M Hennes & Mauritz AB 

SE-106 38 Stockholm Sweden, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  SoftMove 

 

 
     

 

(511) 24  “Tekstil dhe zëvendësues tekstili; Tekstil i mveshur; Tekstile për bërjen e 

artikujve të veshjeve; Pëlhurë e papërshkrueshme nga uji për pëdorim në prodhimin e 

veshjeve; Pëlhurë tekstili për përdorim në prodhimin e veshjeve sportive; Mallëra nga 

tekstil që nuk përshkohen nga uji.”  

25  “Veshje; Mbulesa për kokë; Veshje atletike; Brekë banjo; Rroba banje; Rrobdishambër; 

Bikini; Kostume pantallonash; pantallona atletike; Shami; Doreza [veshje]; Xhaketa 

sportive; Xhaketa me jakë të mbyllura; Xhaketa të buta me jakë të mbyllura; Xhaketa me 

tegela [veshje]; Pantallona të shkurtra për stërvitje; Funde; Të brendshme për sport; 



Buletini Zyrtar Nr. 108 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

123 

 

Këmisha me krahë-të shkurtër; Bluzë atletike; Kominoshe; Sheshe xhepi; Bluza me jakë të 

gjatë (rrollka); Veshje shiu; Shall qafe; Fanella sportive; Veshje plazhi; Kanotierë sportive; 

Sutjena sportive; Geta atletike; Çorape sportive; Xhupa (pulovra); bluza sportive; Jelekë; 

Të brendshme; Doreza; Veshje të jashtme; Palltot; Xhaketa [veshje]; Veshje për fëmijë; 

Bluza me krahë të shkurtër; Pantallona të shkurtra; Geta pa këmbë; Veshje e sipërme; 

Pantallona; Triko [veshje]; Çorape.” 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1777 

(220) 22/11/2022 

(731) H & M Hennes & Mauritz AB 

SE-106 38 Stockholm Sweden, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  StormMove 

 

 
     

 

(511) 24  “Tekstil dhe zëvendësues tekstili; Tekstil i mveshur; Tekstile për bërjen e 

artikujve të veshjeve; Pëlhurë e papërshkrueshme nga uji për pëdorim në prodhimin e 

veshjeve; Pëlhurë tekstili për përdorim në prodhimin e veshjeve sportive; Mallëra nga 

tekstil që nuk përshkohen nga uji.”  

25  “Veshje; Mbulesa për kokë; Veshje atletike; Brekë banjo; Rroba banje; Rrobdishambër; 

Bikini; Kostume pantallonash; pantallona atletike; Shami; Doreza [veshje]; Xhaketa 

sportive; Xhaketa me jakë të mbyllura; Xhaketa të buta me jakë të mbyllura; Xhaketa me 

tegela [veshje]; Pantallona të shkurtra për stërvitje; Funde; Të brendshme për sport; 

Këmisha me krahë-të shkurtër; Bluzë atletike; Kominoshe; Sheshe xhepi; Bluza me jakë të 

gjatë (rrollka); Veshje shiu; Shall qafe; Fanella sportive; Veshje plazhi; Kanotierë sportive; 

Sutjena sportive; Geta atletike; Çorape sportive; Xhupa (pulovra); bluza sportive; Jelekë; 

Të brendshme; Doreza; Veshje të jashtme; Palltot; Xhaketa [veshje]; Veshje për fëmijë; 

Bluza me krahë të shkurtër; Pantallona të shkurtra; Geta pa këmbë; Veshje e sipërme; 

Pantallona; Triko [veshje]; Çorape.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1778 

(220) 22/11/2022 

(731) H & M Hennes & Mauritz AB 

SE-106 38 Stockholm Sweden, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  ThermoMove 

 

 
     

 

(511) 24  “Tekstil dhe zëvendësues tekstili; Tekstil i mveshur; Tekstile për bërjen e 

artikujve të veshjeve; Pëlhurë e papërshkrueshme nga uji për pëdorim në prodhimin e 

veshjeve; Pëlhurë tekstili për përdorim në prodhimin e veshjeve sportive; Mallëra nga 

tekstil që nuk përshkohen nga uji.”  

25  “Veshje; Mbulesa për kokë; Veshje atletike; Brekë banjo; Rroba banje; Rrobdishambër; 



Buletini Zyrtar Nr. 108 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

124 

 

Bikini; Kostume pantallonash; pantallona atletike; Shami; Doreza [veshje]; Xhaketa 

sportive; Xhaketa me jakë të mbyllura; Xhaketa të buta me jakë të mbyllura; Xhaketa me 

tegela [veshje]; Pantallona të shkurtra për stërvitje; Funde; Të brendshme për sport; 

Këmisha me krahë-të shkurtër; Bluzë atletike; Kominoshe; Sheshe xhepi; Bluza me jakë të 

gjatë (rrollka); Veshje shiu; Shall qafe; Fanella sportive; Veshje plazhi; Kanotierë sportive; 

Sutjena sportive; Geta atletike; Çorape sportive; Xhupa (pulovra); bluza sportive; Jelekë; 

Të brendshme; Doreza; Veshje të jashtme; Palltot; Xhaketa [veshje]; Veshje për fëmijë; 

Bluza me krahë të shkurtër; Pantallona të shkurtra; Geta pa këmbë; Veshje e sipërme; 

Pantallona; Triko [veshje]; Çorape.” 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1779 

(220) 22/11/2022 

(731) H & M Hennes & Mauritz AB 

SE-106 38 Stockholm Sweden, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  ShapeMove 

 

 
     

 

(511) 24  “Tekstil dhe zëvendësues tekstili; Tekstil i mveshur; Tekstile për bërjen e 

artikujve të veshjeve; Pëlhurë e papërshkrueshme nga uji për pëdorim në prodhimin e 

veshjeve; Pëlhurë tekstili për përdorim në prodhimin e veshjeve sportive; Mallëra nga 

tekstil që nuk përshkohen nga uji.”  

25  “Veshje; Mbulesa për kokë; Veshje atletike; Brekë banjo; Rroba banje; Rrobdishambër; 

Bikini; Kostume pantallonash; pantallona atletike; Shami; Doreza [veshje]; Xhaketa 

sportive; Xhaketa me jakë të mbyllura; Xhaketa të buta me jakë të mbyllura; Xhaketa me 

tegela [veshje]; Pantallona të shkurtra për stërvitje; Funde; Të brendshme për sport; 

Këmisha me krahë-të shkurtër; Bluzë atletike; Kominoshe; Sheshe xhepi; Bluza me jakë të 

gjatë (rrollka); Veshje shiu; Shall qafe; Fanella sportive; Veshje plazhi; Kanotierë sportive; 

Sutjena sportive; Geta atletike; Çorape sportive; Xhupa (pulovra); bluza sportive; Jelekë; 

Të brendshme; Doreza; Veshje të jashtme; Palltot; Xhaketa [veshje]; Veshje për fëmijë; 

Bluza me krahë të shkurtër; Pantallona të shkurtra; Geta pa këmbë; Veshje e sipërme; 

Pantallona; Triko [veshje]; Çorape.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1780 

(220) 22/11/2022 

(731) H & M Hennes & Mauritz AB 

SE-106 38 Stockholm, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  H&M MOVE 

 

 
     

 

(511) 9  “Pedometër; Syze diellu; Kuti për telefona mobil; Syze për zport; Syze noti.”  

10  “Çorapa me kompresim; Çorape të holla me kompresion; Role shkume për masazh; 



Buletini Zyrtar Nr. 108 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

125 

 

Topa që tkurren; Topa masazhi; Mbushës dhe jastaka për lehtësimin e presionit; Maska 

fytyre për përdorim mjekësor.”  

18  “Lëkurë dhe imitim lëkure; Lëkurë dhe gëzof i kafshëve; Valixhe; Çanta sporti; 

Ombrella; Çanta udhëtimi; Kuleta; Çanta dore; Çanta mbrëmje; Çanta pune; Çanta krahu; 

Çanta kanavac; Çantë për blerje; Çantë shpine; Çanta atletike; Çanta të vogla dore; 

Bagazhe (valixhe); Kuti çelsash; Çantë tualeti.”  

25  “Veshje; veshmbathje; mbulesa për kokë; veshje sportive; brekë banjo; rroba banje; 

rrobdishambër; bikini; kostume pantallonash; pantallona sportive; shami; doreza; xhaketa 

sportive; xhaketa me jakë të mbyllura; xhaketa leshi; xhaketa të mbushura; pantallona të 

shkurtra sportive; funde; të brendshme sportive; këmisha me krahë-të shkurtër; bluzë 

sportive; kominoshe; katrorë xhepi; veshje shiu; shall qafe; fanella sportive; veshje plazhi; 

pjesë të sipërme sportive (top tanks); sutjena sportive; geta atletike; çorape sportive; 

pulovra; bluza sportive; jelekë; dorashka; veshje të jashtme; palltot; xhaketa; veshje për 

fëmijë; bluza; pantallona të shkurtra; geta; pjesë të sipërme;pantollona; bluza; të 

brendshme; çorape të holla; kapela; kaçketa; kapela të trasha; kapela për mbrojtje nga 

diellu; shirita koke; këpucë vrapimi; këpucë trajnimi; këpucë për ecje; maska fytyre [sipas 

modës]; veshje noti; tuba qafe, shirita djerse.”  

28  “Lojëra; Gjëra për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sporti; shirita gome për ushtrime; 

shtangë dore; ushtrime me pesha; blloqe joge; topa ushtrimesh për joga; shirita joge; topë 

peshe me një dorezë (kettle bells); unaza për sport; unaza që përdoren manualisht për 

ushtrimet e rrezistimit të pjesës së poshtme dhe të sipërme të trupit; topa për tonifimik 

pilates; litar kërcimi.”  

35  “Shërbime reklamimi dhe marketing; informimin on-line të konsumatorëve; shërbimet e 

shitjes më pakicë në lidhje me syzet e diellit, syzet për sport, syze noti, pedometër, 

çorapave me kompresion, role shkume për masazh; topave që tkurren; topa masazhi, 

mbushësve dhe jastakave për lehtësimin e presionit, maska fytyre, shishet e xhamit, shishet 

e plastkës, vesheve, veshmbathjeve, mbulesave për kokë, dyshekë joga, lojëra dhe gjëra për 

të luajtur, artikujve gjimnastike dhe sportive, aksesorei sportive, kuti për telefonat mobilë, 

mbajtëse e çelsave, mbajtëse e kartelave.”  

41  “Klasa të aktiviteteve të palestrës; udhëzime joge; udhëzime pilates; Shërbime sporti 

dhe fitnesi; Shërbimet e dhënies me qira në lidhje me pajisjet dhe objektet për sport.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1781 

(220) 22/11/2022 

(731) H & M Hennes & Mauritz AB 

SE-106 38 Stockholm, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   
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(511) 9  “Pedometër; Syze diellu; Kuti për telefona mobil; Syze për zport; Syze noti.”  

10  “Çorapa me kompresim; Çorape të holla me kompresion; Role shkume për masazh; 

Topa që tkurren; Topa masazhi; Mbushës dhe jastaka për lehtësimin e presionit; Maska 

fytyre për përdorim mjekësor.”  

18  “Lëkurë dhe imitim lëkure; Lëkurë dhe gëzof i kafshëve; Valixhe; Çanta sporti; 

Ombrella; Çanta udhëtimi; Kuleta; Çanta dore; Çanta mbrëmje; Çanta pune; Çanta krahu; 

Çanta kanavac; Çantë për blerje; Çantë shpine; Çanta atletike; Çanta të vogla dore; 

Bagazhe (valixhe); Kuti çelsash; Çantë tualeti.”  

25  “Veshje; veshmbathje; mbulesa për kokë; veshje sportive; brekë banjo; rroba banje; 

rrobdishambër; bikini; kostume pantallonash; pantallona sportive; shami; doreza; xhaketa 

sportive; xhaketa me jakë të mbyllura; xhaketa leshi; xhaketa të mbushura; pantallona të 

shkurtra sportive; funde; të brendshme sportive; këmisha me krahë-të shkurtër; bluzë 

sportive; kominoshe; katrorë xhepi; veshje shiu; shall qafe; fanella sportive; veshje plazhi; 

pjesë të sipërme sportive (top tanks); sutjena sportive; geta atletike; çorape sportive; 

pulovra; bluza sportive; jelekë; dorashka; veshje të jashtme; palltot; xhaketa; veshje për 

fëmijë; bluza; pantallona të shkurtra; geta; pjesë të sipërme;pantollona; bluza; të 

brendshme; çorape të holla; kapela; kaçketa; kapela të trasha; kapela për mbrojtje nga 

diellu; shirita koke; këpucë vrapimi; këpucë trajnimi; këpucë për ecje; maska fytyre [sipas 

modës]; veshje noti; tuba qafe, shirita djerse.”  

28  “Lojëra; Gjëra për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sporti; shirita gome për ushtrime; 

shtangë dore; ushtrime me pesha; blloqe joge; topa ushtrimesh për joga; shirita joge; topë 

peshe me një dorezë (kettle bells); unaza për sport; unaza që përdoren manualisht për 

ushtrimet e rrezistimit të pjesës së poshtme dhe të sipërme të trupit; topa për tonifimik 

pilates; litar kërcimi.”  

35  “Shërbime reklamimi dhe marketing; informimin on-line të konsumatorëve; shërbimet e 

shitjes më pakicë në lidhje me syzet e diellit, syzet për sport, syze noti, pedometër, 

çorapave me kompresion, role shkume për masazh; topave që tkurren; topa masazhi, 

mbushësve dhe jastakave për lehtësimin e presionit, maska fytyre, shishet e xhamit, shishet 

e plastkës, vesheve, veshmbathjeve, mbulesave për kokë, dyshekë joga, lojëra dhe gjëra për 

të luajtur, artikujve gjimnastike dhe sportive, aksesorei sportive, kuti për telefonat mobilë, 

mbajtëse e çelsave, mbajtëse e kartelave.”  

41  “Klasa të aktiviteteve të palestrës; udhëzime joge; udhëzime pilates; Shërbime sporti 

dhe fitnesi; Shërbimet e dhënies me qira në lidhje me pajisjet dhe objektet për sport.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1782 

(220) 22/11/2022 

(731) H & M Hennes & Mauritz AB 

SE-106 38 Stockholm, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  HOWEVER YOU MOVE 

 

 
     

 

(511) 9  “Pedometër; Syze diellu; Kuti për telefona mobil; Syze për zport; Syze noti.”  

10  “Çorapa me kompresim; Çorape të holla me kompresion; Role shkume për masazh; 

Topa që tkurren; Topa masazhi; Mbushës dhe jastaka për lehtësimin e presionit; Maska 
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fytyre për përdorim mjekësor.”  

18  “Lëkurë dhe imitim lëkure; Lëkurë dhe gëzof i kafshëve; Valixhe; Çanta sporti; 

Ombrella; Çanta udhëtimi; Kuleta; Çanta dore; Çanta mbrëmje; Çanta pune; Çanta krahu; 

Çanta kanavac; Çantë për blerje; Çantë shpine; Çanta atletike; Çanta të vogla dore; 

Bagazhe (valixhe); Kuti çelsash; Çantë tualeti.”  

25  “Veshje; veshmbathje; mbulesa për kokë; veshje sportive; brekë banjo; rroba banje; 

rrobdishambër; bikini; kostume pantallonash; pantallona sportive; shami; doreza; xhaketa 

sportive; xhaketa me jakë të mbyllura; xhaketa leshi; xhaketa të mbushura; pantallona të 

shkurtra sportive; funde; të brendshme sportive; këmisha me krahë-të shkurtër; bluzë 

sportive; kominoshe; katrorë xhepi; veshje shiu; shall qafe; fanella sportive; veshje plazhi; 

pjesë të sipërme sportive (top tanks); sutjena sportive; geta atletike; çorape sportive; 

pulovra; bluza sportive; jelekë; dorashka; veshje të jashtme; palltot; xhaketa; veshje për 

fëmijë; bluza; pantallona të shkurtra; geta; pjesë të sipërme;pantollona; bluza; të 

brendshme; çorape të holla; kapela; kaçketa; kapela të trasha; kapela për mbrojtje nga 

diellu; shirita koke; këpucë vrapimi; këpucë trajnimi; këpucë për ecje; maska fytyre [sipas 

modës]; veshje noti; tuba qafe, shirita djerse.”  

28  “Lojëra; Gjëra për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sporti; shirita gome për ushtrime; 

shtangë dore; ushtrime me pesha; blloqe joge; topa ushtrimesh për joga; shirita joge; topë 

peshe me një dorezë (kettle bells); unaza për sport; unaza që përdoren manualisht për 

ushtrimet e rrezistimit të pjesës së poshtme dhe të sipërme të trupit; topa për tonifimik 

pilates; litar kërcimi.”  

35  “Shërbime reklamimi dhe marketing; informimin on-line të konsumatorëve; shërbimet e 

shitjes më pakicë në lidhje me syzet e diellit, syzet për sport, syze noti, pedometër, 

çorapave me kompresion, role shkume për masazh; topave që tkurren; topa masazhi, 

mbushësve dhe jastakave për lehtësimin e presionit, maska fytyre, shishet e xhamit, shishet 

e plastkës, vesheve, veshmbathjeve, mbulesave për kokë, dyshekë joga, lojëra dhe gjëra për 

të luajtur, artikujve gjimnastike dhe sportive, aksesorei sportive, kuti për telefonat mobilë, 

mbajtëse e çelsave, mbajtëse e kartelave.”  

41  “Klasa të aktiviteteve të palestrës; udhëzime joge; udhëzime pilates; Shërbime sporti 

dhe fitnesi; Shërbimet e dhënies me qira në lidhje me pajisjet dhe objektet për sport.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1783 

(220) 22/11/2022 

(731) H & M Hennes & Mauritz AB 

SE-106 38 Stockholm, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  MOVE EVERY BODY 

 

 
     

 

(511) 9  “Pedometër; Syze diellu; Kuti për telefona mobil; Syze për zport; Syze noti.”  

10  “Çorapa me kompresim; Çorape të holla me kompresion; Role shkume për masazh; 

Topa që tkurren; Topa masazhi; Mbushës dhe jastaka për lehtësimin e presionit; Maska 

fytyre për përdorim mjekësor.”  

18  “Lëkurë dhe imitim lëkure; Lëkurë dhe gëzof i kafshëve; Valixhe; Çanta sporti; 

Ombrella; Çanta udhëtimi; Kuleta; Çanta dore; Çanta mbrëmje; Çanta pune; Çanta krahu; 
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Çanta kanavac; Çantë për blerje; Çantë shpine; Çanta atletike; Çanta të vogla dore; 

Bagazhe (valixhe); Kuti çelsash; Çantë tualeti.”  

25  “Veshje; veshmbathje; mbulesa për kokë; veshje sportive; brekë banjo; rroba banje; 

rrobdishambër; bikini; kostume pantallonash; pantallona sportive; shami; doreza; xhaketa 

sportive; xhaketa me jakë të mbyllura; xhaketa leshi; xhaketa të mbushura; pantallona të 

shkurtra sportive; funde; të brendshme sportive; këmisha me krahë-të shkurtër; bluzë 

sportive; kominoshe; katrorë xhepi; veshje shiu; shall qafe; fanella sportive; veshje plazhi; 

pjesë të sipërme sportive (top tanks); sutjena sportive; geta atletike; çorape sportive; 

pulovra; bluza sportive; jelekë; dorashka; veshje të jashtme; palltot; xhaketa; veshje për 

fëmijë; bluza; pantallona të shkurtra; geta; pjesë të sipërme;pantollona; bluza; të 

brendshme; çorape të holla; kapela; kaçketa; kapela të trasha; kapela për mbrojtje nga 

diellu; shirita koke; këpucë vrapimi; këpucë trajnimi; këpucë për ecje; maska fytyre [sipas 

modës]; veshje noti; tuba qafe, shirita djerse.”  

28  “Lojëra; Gjëra për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sporti; shirita gome për ushtrime; 

shtangë dore; ushtrime me pesha; blloqe joge; topa ushtrimesh për joga; shirita joge; topë 

peshe me një dorezë (kettle bells); unaza për sport; unaza që përdoren manualisht për 

ushtrimet e rrezistimit të pjesës së poshtme dhe të sipërme të trupit; topa për tonifimik 

pilates; litar kërcimi.”  

35  “Shërbime reklamimi dhe marketing; informimin on-line të konsumatorëve; shërbimet e 

shitjes më pakicë në lidhje me syzet e diellit, syzet për sport, syze noti, pedometër, 

çorapave me kompresion, role shkume për masazh; topave që tkurren; topa masazhi, 

mbushësve dhe jastakave për lehtësimin e presionit, maska fytyre, shishet e xhamit, shishet 

e plastkës, vesheve, veshmbathjeve, mbulesave për kokë, dyshekë joga, lojëra dhe gjëra për 

të luajtur, artikujve gjimnastike dhe sportive, aksesorei sportive, kuti për telefonat mobilë, 

mbajtëse e çelsave, mbajtëse e kartelave.”  

41  “Klasa të aktiviteteve të palestrës; udhëzime joge; udhëzime pilates; Shërbime sporti 

dhe fitnesi; Shërbimet e dhënies me qira në lidhje me pajisjet dhe objektet për sport.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1784 

(220) 23/11/2022 

(731) TELEPERFORMANCE SE 

21/25 RUE BALZAC 75008 PARIS, FR 

(591) Zezë, vjollcë 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) 35  Asistencë për menaxhimin e korporatës; ndihmë në menaxhimin e punëve 

komerciale; ndihmë në organizimin e punëve të biznesit; Proces i Menaxhimit të Biznesit; 

këshillim dhe menaxhim i procesit të punës dhe shërbimeve; analiza e sistemeve të 

menaxhimit të biznesit; këshilla biznesi, informacione ose pyetje; administrim biznesi; 
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dhënie e informacionit që kanë të bëjnë me biznesin, komunikimin tregtar dhe rrjetet për 

tregëtinë kompjuterike, si dhe rrjetet globale të komunikimit; online shërbimet e 

informacionit, përkatësisht ofrimi i bazave të të dhënave dhe lidhjeve me faqet e internetit 

për ofruesit e tjerë të përmbajtjes; Përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në kompjuter 

dhe bazat e të dhënave; shërbimet e menaxhimit të skedarëve kompjuterik; sistematizimi 

dhe analiza e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; prodhimi i data bazës së të 

dhënave; menaxhimi i aftësive të personelit; menaxheriale dhe administrative; menaxhimi i 

qendrave të thirrjeve telefonike për të tjerët; shërbimet e linjës telefonike për të tjerët; 

Shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi; Shërbime telemarketingu; Promovimi i 

shitjes së shërbimeve [në emër të palëve të treta] nëpërmjet shërbimeve të reklamimit; 

Marketingu i shënjestruar; Shpërndarja e reklamave dhe njoftime komerciale; Shpërndarja e 

reklamave në internet dhe rrjetet e komunikimit; Shfaqja e reklamave në emër të palëve të 

treta; përgatitja dhe vendosja e reklamave në emër të palëve të treta; Shërbime konsulence 

për reklama, reklama dhe marketing; prodhimi i reklamave për palët e treta; Përgatitja e 

personalizuar e reklamave për palë të treta; Reklamim në internet; Analiza e reklamave; 

Organizimi dhe vendosja e reklamave; Analiza e reagimeve ndaj reklamave si dhe 

reklamimi në internet në emër të palëve të treta; vendndodhjen e bizneseve, lokaleve dhe 

konsumatorëve vendas; kampanjë komerciale dhe reklamuese për të tjerët; shërbime 

kërkimore për biznesin lokal për të tjerët; Menaxhimi i qendrave të thirrjeve telefonike për 

të tjerët; të gjitha shërbimet e sipërpërmendura mund të jenë të furnizuara dhe parqitura në 

botën reale ose në botën virtuale  

38  Shërbimet e telekomunikacionit të ofruara nga interneti, intraneti dhe ekstraneti; 

Shërbimet e telekomunikacionit të ofruara me anë të platformave dhe portalet në internet 

dhe media të tjera; shërbimet e telekomunikacionit, duke lejuar çasje në faqen e internetit 

që ofron shërbime bashkëpunimi për të punuar grupet, grupet e krijimit si dhe menaxhimi i 

dokumenteve; duke siguruar çasje në përmbajtje, faqe interneti dhe portale; sigurimi i 

çasjes në platforma në internet për përdoruesit; transmetim, transmetimi dhe shkarkimi i 

teksteve, fotografive, dërgesave, imazheve, mesazheve, të dhënave, tingujve, muzikës, 

video, informacion nga terminalet nëpërmjet internetit; duke ofruar forume diskutimi 

përmes internetit dhe dhomat e komunikimit; sigurimi i çasjes në bazat e të dhënave 

kompjuterike dhe faqet e internetit të të tjerëve nëpërmjet një rrjeti global komunikimi; 

kompjuter, shërbimet e mesazheve elektronike dhe telematike; marrja me qira e kohës së 

çasjes në sistem kompjuterik; marrja me qira e kohës së çasjes në bazat e të dhënave dhe 

serverët e bazës së të dhënave, në veçanti për rrjetet globale të komunikimit si interneti ose 

çasje private ose e rezervuar si p.sh. intraneti; transmetimin e informacionit i çasshëm me 

kod akcesi në bazat e të dhënave dhe në kompjuter ose qendrat e serverëve të bazës së të 

dhënave; Sigurimi i çasjes në motorët e kërkimit për përdoruesit; shërbimet e ofruesit të 

shërbimit të aplikacionit, përkatësisht shkarkimi i aplikacioneve kompjuteike, shkarkimi i 

aplikacioneve për telefona celularë dhe tableta, shkarkimi i softuerit; sigurimi i çasjes në të 

dhënat ose dokumentet e ruajtura në mënyrë elektronike në dosjet qendrore për konsultim 

në distancë me çdo mjet të dhënash  përpunimi; Shërbimet e transmetimit të videove për 

audiencën e synuar (targetuar);  

shërbime zvoglimi programesh; të gjitha shërbimet e sipërpërmendura mund të ofrohen dhe 

paraqiten në botën reale apo në botën virtuale  

42  Aplikacione për  sigurimin e përkohshëm të softuerit të rrjeteve sociale që nuk mund të 

shkarkohen;sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm;Sigurimi i 
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motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet rrjeteve të komunikimit;ofruesi i 

shërbimit të aplikacionit, përkatësisht, pritja e softuerit aplikativ të të tjerët;Shërbimet 

kompjuterike, në veçanti krijimi i komuniteteve virtuale duke lejuar përdoruesit e 

regjistruar të organizojnë grupe dhe ngjarje, të marrin pjesë në diskutime dhe për të marrë 

pjesë në rrjete sociale, profesionale dhe komunitare në rrjetëzim;shërbime kompjuterike në 

formën e ueb faqeve të personalizuara që përmban informacione të përcaktuara ose të 

specifikuara nga përdoruesi, profile personale, audio përmbajtje, video përmbajtje, 

fotografi, tekste, grafikë dhe të dhëna;duke siguruar  faqe interneti që përmban teknologji 

dhe që lejon përdoruesit në internet të krijojnë profile personale që ofrojnë informacion mbi 

rrjetet sociale dhe të biznesit si dhe transferimi poashtu shpërndarja e këtij informacioni, 

nëpër infrastruktura të shumta;ofrimi i informacionit në fushën e kompjuterëve, rrjeteve 

kompjuterike, sistemet e kompjuterizuara të menaxhimit të dokumenteve dhe grupet e 

punës nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe rrjeteve globale të komunikimit;analiza e 

sistemeve kompjuterike;ruajtja elektronike e të dhënave;transformimi dhe shndërrimi i 

dokumenteve nga një medium fizik në një medium elektronik;informacion në fushën e 

teknologjisë së informacionit;konsulencë teknike dhe këshilla në fushën e teknologjisë së 

informacionit;Asistencë teknike IT me telefon, rrjeti dhe të gjitha mediat e transmetimit. 

Softuer programimi për reklama online;krijimi i softuerit me qëllim të transmetimit të 

synuar përmes reklamave dixhitale;të gjitha shërbimet e sipërpërmendura mund të ofrohen 

dhe paraqiten në botën reale ose në botën virtuale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1785 

(220) 23/11/2022 

(731) D.P.T. MOBILE SHOP NITI " 

Rr. Haxhi Zeka, Nr.19, Prishtine 

Republika e Kosoves, KS 

(591) Ngjyra e kuqe, Ngjyra e zezë 

(740)  Granit Berisha 

D.P.T. MOBILE SHOP NITI " 

Rr. Haxhi Zeka, Nr.19, Prishtine 

Republika e Kosoves  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatet për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve;  

regjistrime të zërit, video dhe të dhënave;  regjistrimet e tingujve dhe imazheve në çdo 

media;  bartës të sinjaleve audio dhe-ose sinjaleve video;  regjistrimet e filmave dhe 

programeve televizive, filmave kinematografikë dhe fotografikë;  regjistrime të zërit dhe 

muzikës;  audio-video kaseta;  kompakt disqe;  DVD;  fonografi;  CD ROM;  të dhëna, 

imazhe, lojëra, grafikë, tekst, programe ose informacione, të gjitha të përfshira në bartës të 

të dhënave magnetike ose optike ose të shkarkohen nga interneti ose çdo mjet ose rrjet 

tjetër elektronik;  softuer për lojëra kompjuterike;  Lojra kompjuterike;  programe për lojëra 

kompjuterike;  lojëra kompjuterike dhe softuer të ofruar on-line nga bazat e të dhënave ose 

interneti;  aplikacione për telefon celular;  aplikacione për smartphone;  aplikacione 

tabletash;  video incizime të siguruara nga interneti;  publikimet elektronike të 
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shkarkueshme të ofruara on-line nga bazat e të dhënave ose interneti;  publikime 

elektronike në çdo media;  vepra artistike e shkarkueshme e ofruar on-line nga bazat e të 

dhënave ose interneti;  vepra arti elektronike në çdo media;  mbrojtëse i ekranit të 

komjuterit; softuer për telefona celularë dhe pajisje elektronike të lëvizshme;  muzikë 

digjitale, publikime elektronike, softuer kompjuterik, regjistrime zanore dhe video të 

shkarkueshme nga interneti;  pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura; aparatura për 

incizim, transmetim dhe riprodhim te zërit dhe/ose imazheve dhe/ose të dhënave 

elektronike te procesuara dhe aksesor të tyre (te përfshira ne këtë klase), ne veçantigarnitura 

televizorësh, projektor, reflektor, radio, ora radio, video rekorderë; mbushës për telefona; 

lexues MP3; lexues MP4; fotografik ,kinematografik, dhe aparatura optike dhe instrumente, 

ne veçanti kamerat fikse, objektivave, dylbive, aparate fotografike,  video kamera, kamera; 

shtypore; skanerë, ekrane; fletore dhe aksesor te tyre (te përfshira ne këtë klasë) në veçanti 

tastierë, mausa kompjuterësh, topa udhëzues, gjoistik, tablloida lojnash, timon 

kompjuterësh, spina për tabelë kompjuterësh, karta memorie, tabela  grafike, aparate 

telefonike dhe sisteme telefonike, ne veçanti telefona dhe telefona mobil dhe aksesor të tyre 

(te përfshira ne këtë klasë), ne veçanti antena, njësi mbushës, akumulator, sisteme bisedash 

pa duar, mbajtës montues, mbrojtëse(top shell) dhe çanta ; njësi për faksimile ; set telefonik 

për përgjigje; pranuesit transmetues për transmision e zërit dhe fotografisë në valë radio 

digjitale celulare, kufje përfshirë dëgjuese; mikrofona; 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; mbushës për cigare elektronike;  

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 

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/ 2022/1786 

(220) 23/11/2022 

(731) D.P.T. MOBILE SHOP NITI " 

Rr. Haxhi Zeka, Nr.19, Prishtine 

Republika e Kosoves, KS 

(740)  Granit Berisha 

D.P.T. MOBILE SHOP NITI " 

Rr. Haxhi Zeka, Nr.19, Prishtine 

Republika e Kosoves  

 
 

(540)  REMAX 

 

 
     

 

(511) 9  Aparatet për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve;  

regjistrime të zërit, video dhe të dhënave;  regjistrimet e tingujve dhe imazheve në çdo 

media;  bartës të sinjaleve audio dhe-ose sinjaleve video;  regjistrimet e filmave dhe 

programeve televizive, filmave kinematografikë dhe fotografikë;  regjistrime të zërit dhe 
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muzikës;  audio-video kaseta;  kompakt disqe;  DVD;  fonografi;  CD ROM;  të dhëna, 

imazhe, lojëra, grafikë, tekst, programe ose informacione, të gjitha të përfshira në bartës të 

të dhënave magnetike ose optike ose të shkarkohen nga interneti ose çdo mjet ose rrjet 

tjetër elektronik;  softuer për lojëra kompjuterike;  Lojra kompjuterike;  programe për lojëra 

kompjuterike;  lojëra kompjuterike dhe softuer të ofruar on-line nga bazat e të dhënave ose 

interneti;  aplikacione për telefon celular;  aplikacione për smartphone;  aplikacione 

tabletash;  video incizime të siguruara nga interneti;  publikimet elektronike të 

shkarkueshme të ofruara on-line nga bazat e të dhënave ose interneti;  publikime 

elektronike në çdo media;  vepra artistike e shkarkueshme e ofruar on-line nga bazat e të 

dhënave ose interneti;  vepra arti elektronike në çdo media;  mbrojtëse i ekranit të 

komjuterit; softuer për telefona celularë dhe pajisje elektronike të lëvizshme;  muzikë 

digjitale, publikime elektronike, softuer kompjuterik, regjistrime zanore dhe video të 

shkarkueshme nga interneti;  pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura; aparatura për 

incizim, transmetim dhe riprodhim te zërit dhe/ose imazheve dhe/ose të dhënave 

elektronike te procesuara dhe aksesor të tyre (te përfshira ne këtë klase), ne veçantigarnitura 

televizorësh, projektor, reflektor, radio, ora radio, video rekorderë; mbushës për telefona; 

lexues MP3; lexues MP4; fotografik ,kinematografik, dhe aparatura optike dhe instrumente, 

ne veçanti kamerat fikse, objektivave, dylbive, aparate fotografike,  video kamera, kamera; 

shtypore; skanerë, ekrane; fletore dhe aksesor te tyre (te përfshira ne këtë klasë) në veçanti 

tastierë, mausa kompjuterësh, topa udhëzues, gjoistik, tablloida lojnash, timon 

kompjuterësh, spina për tabelë kompjuterësh, karta memorie, tabela  grafike, aparate 

telefonike dhe sisteme telefonike, ne veçanti telefona dhe telefona mobil dhe aksesor të tyre 

(te përfshira ne këtë klasë), ne veçanti antena, njësi mbushës, akumulator, sisteme bisedash 

pa duar, mbajtës montues, mbrojtëse(top shell) dhe çanta ; njësi për faksimile ; set telefonik 

për përgjigje; pranuesit transmetues për transmision e zërit dhe fotografisë në valë radio 

digjitale celulare, kufje përfshirë dëgjuese; mikrofona; 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; mbushës për cigare elektronike;  

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  

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/ 2022/1787 

(220) 23/11/2022 

(731) Besart Hajdari RR. Sadik Zeneli 3/2 

LLC h1 nr9, Prishtine, KS 

(591) E bardhe, e pembe, e vjollce, e kalter 

 
 

(540)   
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(511) 3  përfshin kryesisht preparate për tualetin jo-mjekësor, si dhe preparate pastrimi për 

përdorim në shtëpi dhe mjedise të tjera. 

Kjo klasë përfshin në veçanti: 

• preparate sanitare duke qenë tualete; 

• inde të ngopura me kremra kozmetike; 

• deodorantë për qeniet njerëzore ose për kafshët; 

• preparate për aromatizues të dhomës; 

• ngjitëse për artin e thonjve; 

• dyll lustrim; 

• letër zmerile.  

5  përfshin kryesisht produkte farmaceutike dhe preparate të tjera për qëllime mjekësore ose 

veterinare. 

Kjo klasë përfshin në veçanti: 

• preparate sanitare për higjienën personale, të ndryshme nga tualeti; 

• pelena për bebe dhe për mosmbajtjeje; 

• deodorantë, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët; 

• shampo medicinale, sapune, losione dhe dentifriza; 

• shtesa dietike të destinuara për të plotësuar një dietë normale ose për të pasur 

përfitime shëndetësore; 

• zëvendësuesit e vakteve dhe ushqimet dhe pijet dietike të përshtatura për përdorim 

mjekësor ose veterinar. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1788 

(220) 23/11/2022 

(300) 86584  26/05/2022  JM 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(591) E kaltërt, e verdhë, dhe e bardhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   
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(511) 9  Softuer kompjuterik; softuer për procesimin, transmetimin dhe shfaqjen e tekstit, të 

dhënave, imazheve, zërit, përmbajtjes audio vizuale, dhe përmbajtjeve të tjera 

multimediale; softuer kompjuterik për shikimin e informacioneve të motit.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1789 

(220) 23/11/2022 

(300) 97688657  22/11/2022  US 

(731) Lenovo (Beijing) Limited 

201-H2-6 2nd Floor, Building 2, No. 6 

Shangdi West Road, Haidian District, 

100085 Beijing, China, CN 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kompjuter personal; kompjutera desktop; kompjuter të gjitha në një; kompjutera 

fletore; kompjutera laptop; monitorë kompjuteri; pajisje kompjuterike, përkatësisht, kufje, 

maus (miu),shtroja për maus-mi, tastier; kompjutera të cilët gjithashtu funksionojnë edhe si 

pajisje (shtesa) për lojëra, përkatësisht, laptop lojrash, kube lojërash në natyrën e 

kompjuterëve desktop portativ dhe kullave të lojërave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1790 

(220) 24/11/2022 

(300) 018765421  22/09/2022  EU 

(731) Roche Diagnostics GmbH 

Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, 

Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 1  “Preparate kimike, biologjike dhe biokimike për qëllime shkencore dhe kërkimore; 

preparate kimike për analiza në laboratorë; Substancat kimike për analiza në laboratorë, 

përveç për qëllime mjekësore ose veterinare; Reagentë dhe preparate diagnostikuese, 

përveç për përdorim mjekësor ose veterinar; Reagentë për përdorim laboratorik in-vitro 

[përveç për qëllime mjekësore ose veterinare], Reagentë diagnostikues për përdorim in 

vitro në biokimi, kimi klinike dhe mikrobiologji; solucione kimike për kalibrimin dhe 

monitorimin e saktësisë dhe funksionimit të aparateve laboratorike dhe rezultateve të 

provës.”  



Buletini Zyrtar Nr. 108 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

135 

 

5  Preparate kimike, biologjike dhe biokimike për qëllime mjekësore; reagentë 

diagnostikues in vitro për përdorim mjekësor; substanca kimike për analiza në laboratorë, 

për qëllime mjekësore; reagentë për përdorim laboratorik in-vitro për qëllime mjekësore.  

9  Aparatet dhe instrumentet shkencore; Aparatet, pajisjet dhe instrumentet shkencore për 

kryerjen e analizave në laboratorë; Instrumente laboratorike për përdorim në kërkime dhe 

shkencë; instrumente laboratorike për qëllime kërkimore dhe diagnostike; pajisje 

laboratorike, përkatësisht pajisje të automatizuara për trajtimin e mostrave; Softuer 

kompjuterik për përdorim në fushën e kujdesit shëndetësor; softuer kompjuterik për qëllime 

mjekësore dhe diagnostike; softuer kompjuterik për ofrimin e proceseve të automatizuara 

laboratorike diagnostike; softuer kompjuterik për përdorim me instrumente laboratorike, 

përkatësisht, për përdorim në sigurimin e kontrollit të automatizuar në distancë, lidhjes, 

analizës së të dhënave dhe menaxhimit të të dhënave; sisteme kompjuterike dhe softuer për 

mbledhjen, ruajtjen, analizimin dhe raportimin e informacionit biologjik, dhe për 

gjurmimin dhe menaxhimin e projekteve të mostrave, rrjedhën e punës laboratorike dhe të 

dhënat, për përdorim në fushat e kërkimit shkencor, diagnostik dhe klinik dhe për qëllime 

diagnostikuese klinike.  

10  Aparatet dhe instrumentet mjekësore për qëllime mjekësore; Aparat diagnostikues për 

qëllime mjekësore; Aparat mjekësor për kryerjen e testeve diagnostike in-vitro.  

41  “Edukimi, udhëzimi, ofrimi i trajnimit dhe trajnimi i mëtutjeshëm, për të tjerët; 

shërbime arsimore në lidhje me mjekësinë; trajnimi dhe shkollimi në lidhje me instrumentet 

e teknologjisë mjekësore dhe mjekësore; organizimi i konferencave në fushën e shkencës 

mjekësore; organizimi, organizimi dhe mbajtja e konferencave, kongreseve, simpoziumeve, 

punëtorive në fushën e aparateve, pajisjeve dhe instrumenteve mjekësore dhe laboratorike 

dhe në fushën e shërbimeve për ofruesit e kujdesit shëndetësor; botimi i publikimeve 

mjekësore; botimi i periodikëve mjekësorë, librave dhe manualeve (doracakëve).”  

42  “Kërkim dhe zhvillim, për të tjerët, në fushën e teknologjisë së informacionit, 

teknologjisë mjekësore, kimisë dhe si dhe shërbime të planifikimit, konsulencës, 

inxhinierisë dhe monitorimit teknik në këto fusha; Kërkime mjekësore; shkrimi i 

programeve kompjuterike për aplikime mjekësore; softueri si shërbim (SaaS) në lidhje me 

të dhënat dhe informacionet mjekësore; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit kompjuterik në 

fushën e mjekësisë; sigurimi i softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm në fushën e 

mjekësisë; sigurimi i softuerit të pashkarkueshëm për përdorim në mbështetjen e 

vendimeve klinike dhe mbështetjen e vendimeve operacionale; sigurimi i softuerit të 

pashkarkueshëm për përdorim në ofrimin e informacionit të kujdesit shëndetësor; ofrimi i 

softuerit të pashkarkueshëm për përdorim në shërbimet e kapjes dhe analizës për të 

përmirësuar kujdesin ndaj pacientit; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit 

kompjuterik të pashkarkueshëm për përdorim si ndërfaqe programimi (API); shërbime 

kompjuterike cloud; hartimi dhe zhvillimi i bazave të të dhënave në fushën e mjekësisë; 

shërbime kërkimore mjekësore; monitorimin e pajisjeve dhe pajisjeve mjekësore si dhe 

objekteve klinike me mbështetjen e teknologjisë së komunikimit, në veçanti të teknologjisë 

së internetit; konsulencë teknologjike për objektet dhe klinikat mjekësore; planifikimi i 

projektimit për objektet dhe klinikat mjekësore; shërbime laboratorike mjekësore; shërbime 

laboratorike klinike; shërbimet e kërkimit laboratorik, analizës dhe testimit; projektimi i 

aparateve dhe instrumenteve laboratorike dhe mjekësore.” 
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(210) KS/M/ 2022/1791 

(220) 24/11/2022 

(731) HARABELI SH.P.K. 

Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga e Dibrës, 

Pallati 260, Shkalla 2, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740)  Besarta Kllokoqi Abdullahu 

BK IP Consulting  Rr.Hyzri Talla, 

Apollonia E6, III/46, Fushe Kosove, Kosove 
 

(540)  HARABELI 

 

 
     

 

(511) 3  parfume, produkte kozmetike, vajra esencial, kremra trupi, deodorant, make-up, 

fondatinë, pudër, kremra fytyre, rimel, laps për sytë, laps për vetullat, laps për buzët, 

buzëkuq, manikyr, produkte për flokët, shampo, balsam, maske, xhel për flokët, vaj për 

flokët, boje flokësh.  

25  veshmbathje, këpuce  

41  trajnime, organizim ekspozitash, organizim konferencash, aktivitete kulturore, fotografi, 

rezervim biletash për evente  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1792 

(220) 24/11/2022 

(731) STADA Arzneimittel AG 

Stadastraße 2 – 18 61118 Bad Vilbel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  USGENA 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; ilaçe mjekësore; Preparate 

sanitare për qëllime mjekësore; Ushqim dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim 

mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnje; Preparate diagnoze për përdorim mjekësorë; 

Suplemente (shtesa) dietikë për qeniet njerëzore dhe për kafshë; Leukoplast, materiale për 

fashim; Materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar; Dezinfektues; Preparate për 

shkatërrimin e kafshëve të dëmshme; fungicide, herbicide  

10  Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; Aplikues për 

medikamente; Aparatet mjekësore për futjen e preparateve farmaceutike në trupin e njeriut; 

Aparat diagnostikues për qëllime mjekësore; Gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë; Artikuj 

ortopedikë; Materialet e qepjeve plagëve; Pajisje terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura 

për invalidë; Aparate masazhi; Aparate, pajisje dhe artikujt për gji dhënie të foshnjave; 

Aparate për aktivitete seksuale, pajisje dhe artikuj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1793 

(220) 24/11/2022 

(731) RAUCH Fruchtsäfte GmbH  

Langgasse 1 , 6830 Rankweil, Austria, AT 

(591) E kuqe, e bardhë 

(540)   
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(740)  Abedin Mehmeti (005) - 

Z.J."EAMA" Dardania SU5/1 nr.85, 10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; mishi; pemët dhe 

perimet e konservuara, të thara, të ziera, të ngrira dhe të ngrira thellë; pemët dhe perimet e 

përpunuara; pemët dhe perimet e përgatitura; fruta të ngrira, në veçanti për prodhimin ose 

përpunimin e mëtejshëm të lëngjeve te trasha (smutheve); përzierjet e frutave; rriska te 

frutave te ngrira; përzierje e ushqimeve te imta (snaks), që përbëhen 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; fruta të 

thara ne formë pluhuri; reçele frutash; fruta te kristalizuara; fruta të mbuluara me brymë; 

fruta te ëmbëlsuara; fruta turshi; produkte te frutave te thata; fruta te fermentuara; fruta te 

konservuara; fruta te prera;  fruta të kristalizuara; përgatitjet e frutave të përpunuara; fruta 

në rriska; fruta në shishe; fruta në rriska ne shishe; xhelatinat, reçelet, kompostot, 

marmelatat; vezë; qumështi dhe produktet e qumështit; gjalpë, jogurt, djathë dhe produkte 

djathi; vajra dhe yndyrna ushqimore;  pure frutash; koncentrate te frutave; fruta te 

papërpunuara, të përgatitura; sallatë frutash; pure të frutave; purée e mollës; paste domate; 

qumështi, produkte qumështi dhe pije me bazë qumështi që përmbajnë kafe ose aromë 

kafeje; pije të bëra ose që përmbajnë qumësht; pije me bazë qumështi që përmbajnë kafe; 

tunduese qumështi; pije që kanë bazë qumështi; pije qumështi të dominuara nga qumështi; 

pije qumështi me përmbajtje të lart të qumështit; pije me bazë qumështi; lëngje frutash për 

gatim; pije qumështi që përmbajnë fruta; pijet me bazë qumështi që përmbajnë lëng frutash.  

30  kafja, çaji, kakao dhe zëvendësuesit e tyre; pije 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; kafe e ftohte; orizi; tapioka dhe sagu; 

mielli dhe preparatet e bëra nga drithërat; ushqime të buta; bukë, brumëra dhe ëmbëlsira; 

ëmbëlsira, që nuk përfshihen ne klasat tjera; ëmbëlsira; pralina dhe ëmbëlsirat; çokolata dhe 

produkte me bazë çokollate; akujt për ushqim; akullore; sheqeri, mjalti, melasë; tharmi, 

pluhur për pjekje; kripë; mustardë; salcat (melmesat); mëlmesa për marinim; salcat e 

frutave; salcat e domates; erëza; akulli; sanduiçët; aromatizues për ushqim (të ndryshëm 

nga vajrat esencieal); çaj i ftohte; çaj i gjelbër; pije me bazë të çajit me shije frutash ose 

aromatizues të frutave; çajra frutash; mishrat e ëmbël, në veçanti mishrat e ëmbla 

(karamele) që përmbajnë fruta dhe ëmbëlsirat që janë të aromatizuara me fruta; pelte 

frutash (ëmbëlsira); mishrat e ëmbël (ëmbëlsira); fondant (ëmbëltore); ëmbëltore bajamesh; 

bombola të bëra me sheqer.  

32  Birra; shendi; pije ma bazë birreje; birra jo alkoolike; ujërat; ujërat minerale dhe ujërat e 

gazuar; pije jo alkoolike; pijet joalkoolike që përmbajnë lëng molle; lëngjet; pije frutash 

dhe lëngje frutash; cider (jo alkoolik); lëng portokalli; nektarët; nektarë frutash; pijet e 

nektarit të frutave;  

pijet joalkoolike të bëra nga koncentratet e lëngjeve; lëngjet e perimeve [pije]; pije 

perimesh dhe pije me lëng perimesh; pije me nektar perimesh; shurupe dhe preparate të 
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tjera për të bërë pije; pije energjike; pije energjike, limonadat; pijet të lehta (joalkoolike), në 

veçanti të aromatizuara me fruta; pije jo alkoolike, në veçanti pije të aromatizuara me fruta; 

tunduesit (smuthi); ujëra, veçanërisht me aromatizues frutash; lëng domatesh (pije); pije 

joalkoolike me fruta të thata; ekstrakte frutash jo-alkoolike; kokteje, joalkoolike; pije 

izotonike; pije sportive; pije që përmbajnë vitamina; duhet; aperitivë, joalkoolikë; pije 

hirrë; pije joalkoolike që përmbajnë fruta ose ekstrakte frutash; shurupe për pije; shurupe 

frutash dhe preparate të tjera frutash joalkoolike për prodhimin e pijeve joalkoolike; verë e 

gazuar jo-alkoolike  

33  Pije alkoolike (përveç birrave); fruta (pije alkoolike që përmbajnë -); pije alkoolike e 

parapërzier, përveç me bazë birre; kokteje alkoolike; cider; verë e gazuar e mollës 

(alkoolike).  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, përfshirë kateringun dhe akomodimin e 

përkohshëm; katering; shërbimet e bareve, në veçanti të bareve me pije, bare me lëngje, në 

veçanti bare me lëngje frutash dhe smoothie, dhe bare frutash; shërbime për përgatitjen e 

pijeve, ne veçanti smoothie, dhe te racioneve ushqimore (vakteve); shërbimet e ushqimit 

dhe pijeve me vete; shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve me anë të shpërndarësve 

të pijeve; dhënia me qira e makinerive shpërndarëse të pijeve; shërbimet e bareve, në 

veçanti baret e pijeve, në veçanti baret me lëngje frutash dhe smoothie, dhe bare frutash, me 

shërbime bartjesh; shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve me fruta të ngrira dhe të 

ngrira thellë, me përzierje frutash, ushqime dhe pije të përgatitura, në veçanti të smoothies, 

shërbime të marrjes jashtë; shërbime për përgatitjen e ushqimit dhe pijeve; shërbime 

konsulence dhe informacioni në lidhje me përgatitjen e pijeve dhe vakteve. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1794 

(220) 24/11/2022 

(731) FABRIKA DEČJE HRANE D.O.O. 

Maršala Tita 206, Dobanovci 

Beograd – Surčin, RS 

(591) E kaltër, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Ushqim për bebe; shtesa ushqimi; formula qumështore per bebe; qumësht pluhur 

per bebe; ushqim dietik i përshtatur për qëllime mjeksore.  

29  Qumësht pluhur; aloe vera për konsum njerëzor; qumësht bajame; fruta të konservuara, 

fruta të ziera; fruta të përpunuara; fruta në kanaqe; tul frutash; çips frutash; meze me bazë 

frutash; fruta të ngrira; zëvendësues qumështi; perime të thata në ngrirje të thellë; dhallë; 

kefir (pije qumështi); kos; qumësht arre kokosi; komposto; qumësht i kondensuar i 

ëmbëlsuar; perime të konservuara; milk shake; qumësht; lyerje me bazë frutash arrore; 

lyerje me bazë perimesh; ushqime me bazë peshku; pije të bazuara në qumësht bajame; pije 

të bazuara në qumësht kokosi; pije me bazuara në qumësht kikiriku; pije qumështi, në të 

cilat mbizotëron qumështi; qumësht tërshëre; produkte qumështi; qumësht proteinik; 

qumësht soje; pije (supa); perime të thata; reçele; qumësht orizi; mish  

30  Miell; produkte vaffle (naforesh); shufra drithërash me shumë proteina; pelte frutash 

(ëmbëlsira); salca frutash (salca); meze me bazë drithërash; ushqime me bazë orizi; 
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ëmbëlsirat në formë mousse (ëmbëlsirat); oriz për përgatitje të menjëhershmem; pije 

qumështi me shije kakao; keksina dhe biskota; ëmbëlsira; fjolla misri; muesli, pije me bazë 

çaji; fjolla bollguri; kreker orizi; pije me bazë kakao; pije me bazë çokollate; pije kafeje me 

qumësht; pije me bazë kafeje; pije çokollate me qumësht; shufra drithërash; preparate nga 

drithërat; puding; biskota me malt; akullore, ëmbëlsira; sutlijash; thjerza ushqimore, i 

përpunuar; ushqim me bazë tërshëre; çaj; cokollatë; mousses çokollate; lyrje me çokollatë 

që përmbajnë fruta arrore.  

32  Pije joalkoolike; pije joalkoolike nga aloe vera; pije joalkoolike me fruta të thara; 

ekstrakte frutash jo-alkoolike; pije joalkoolike nga lëngje frutash. pije joalkoolike me shije 

çaji; ujë (pije); nektar frutash; (joalkoolike); lëngje frutash; ujë i gazuar; pije energjike; 

izotonikë; tharm (kvass); kokteje, joalkoolike; limonadë; ujë mineral; pije; pije për sportistë 

të pasuruara me proteina; pije me bazë orizi, të cilat nuk janë zëvendësues të qumështit; pije 

joalkoolike freskuese; pije hirrë; smoothie (pije (qull) të përziera me fruta ose perime); 

lëngje perimesh (pije); lëng molle, joalkoolike; lëng domatesh (pije).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1795 

(220) 24/11/2022 

(731) LEDO plus d.o.o., Čavićeva 1a, 10000 

Zagreb, Croatia, HR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  FILEGRO 

 

 
     

 

(511) 29  Peshk i ngrirë; produkte nga peshku i ngrirë; ushqime deti të ngrira; produkte nga 

ushqimet e detit të ngrira; gaforre të ngrira; butak të ngrira; midhje të ngrira.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1796 

(220) 25/11/2022 

(731) Hemani General Trading LLC 

P.O. Box : 64415, Dubai, UAE, AE 

(591) E bardh dhe e zezë   

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

"Malush Kosova" Ob IV-48/e, 10000 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparate për 

pastrim, lustrim, shkëlqim, preparate për pastrim dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra 

esencialë, kozmetikë, kremra për flokë; preparatet për higjienën e gojës  
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(210) KS/M/ 2022/1797 

(220) 25/11/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  RESPIREX  

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1798 

(220) 25/11/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PULMOREX 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1799 

(220) 25/11/2022 

(731) HEKIM ILAC MEDIKAL 

KOZMETIK SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI BATTALGAZI 

MAHALLESI MERYEMANA SOKAK 1 

F24 1, Sultanbeyli Istanbul, TURKIYE, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe pastruese; Parfumeri; kozmetikë; parfume; deodorantë 

për përdorim personal per njerez dhe për kafshë; Sapunë; Preparate për kujdesin e 

dhëmbëve; Preparate gërryese/ferkuese; pëlhurë zmerile; letër zmerile/skrabi; gur 

gerryes/skrabi ; pasta gërryese/skrab; Preparate lustruese për lëkurë, per vinyl, metal, dhe 
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dru.  

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

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

kozmetikë që përmbajnë barna mjeksore; shtesa/suplemente ushqimore; shtesa dietike për 

qëllime dobësimi; ushqim për bebe; barëra dhe pije bimore të përshtatura për qëllime 

mjekësore preparate dhe artikuj dentar; material për mbushjen e dhëmbëve, material për 

derdhje dhembesh, ngjitës dentar dhe material për riparimin e dhëmbëve; peceta higjienike; 

tampona higjienike; plastera (leucoplaste); materiale për veshje/fashim; pelena, duke 

përfshirë ato prej letre dhe tekstili;; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, 

herbicide; Deodorantë, përveç atyre për qeniet njerëzore ose për kafshë; preparate për 

aromatizimin e ajrit; Dezinfektuesa; antiseptikë; detergjentë për qëllime mjekësore; sapunë 

dezinfektues për duar; locione duarsh antibakteriale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1800 

(220) 25/11/2022 

(731) Doleo Group SH.P.K. 

Trudë, Rruga Beteja e Llapashticës, pn, 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) E kuqe; jeshile; dhe e bardhë  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta të përpunuara (konzervuara, në shishe, kavanoz, të ngrira, të thara), arra, 

fara luledielli të pjekura, fëstëk, leblebi të pjekura, fara të qëruara të pjekura, bajame të 

pjekura, leblebi dhe fruta tjera të thara, të nxehta dhe të pjekura, fëstëk të krypshme, rrush 

të thatë; lajthi, kikirikë, arra të veshura (fruta); kikirikë të veshur; përzierje frutash; 

produkte të frutave të thata  

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; misër, misër i ferguar, misër i 

pjekur  

35  Reklama, promovime të shitjeve; reklamime; marketing direkt; hulumtime tregu; 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; shërbime marketingu, shitje me 

shumice dhe me pakicë e frutave të thara dhe produkteve tjera ushqimore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1801 

(220) 25/11/2022 

(731) SoPapers Dooel Budimpestanska 9B-

2, KARPOS-SKOPJE-1000, NORTH 

(540)  CLENDY 
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MACEDONIA, MK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(511) 3  Tampona pambuku për make-up; Shkopëza pambuku për qëllime kozmetike; 

Shkopëza pambuku shumë-përdorimesh për përdorim personal; Shkopëza leshi e pambuku 

për qëllime kozmetike; xhel për duar; Sfungjerë të ngopur me preparate tualeti; sfungjerë të 

ngopur me sapunë; Leshi pambuku për qëllime kozmetike; kozmetikë. Pëlhura zbutëse anti-

statike; Peceta/shami aromatike; Peceta/shami për fëmijë; Peceta kozmetike të para-lagura; 

Peceta të ngopura me produkte kozmetike; Peceta njëpërdorimshe të ngopura me 

aroma/kolonjë; Pëlhura të nginjura për qëllime kozmetike; Qese te aromatizuara; Sprej me 

aromë për te linjtat; Sprej për aromatizim dhomash/odash ; Preparate për parfumimin e 

odave/dhomave; Sprej i parfumuar për trupin; Pudër talk aromatike;  

5  Artikuj absorbues/thithës për higjienën personale; Produkte të higjienës femërore; 

Artikuj absorbues/thithës sanitare; Artikuj absorbues/thithës për higjienën personale; 

Shpëlarës goje për dhëmbë; Peceta higjienike; Peceta dezinfektuese. Shami/peceta sanitare; 

Veshje mbrojtëse për brekë; Tampona mbrojtës për higjienën femërore; Xhel antibakterial 

dezinfektues i lëkurës me bazë alkooli; dezinfektues; Sapunë dhe detergjentë medicinal dhe 

sanitar; Mballomë; Lesh pambuku për qëllime mjekësore; Fasha, veshje/bandazhe dhe 

aplikues te tyre mjekësor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1802 

(220) 25/11/2022 

(300) 1466245  21/06/2022  BX 

(731) Prinses Máxima Centrum voor 

Kinderoncologie B.V. Heidelberglaan 25 

3584 CS Utrecht, NL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Konsulencë për menaxhimin e personelit dhe personelit; menaxhimi dhe 

rekrutimi i burimeve njerëzore; rekrutimi dhe përzgjedhja e personelit; sigurimin, dërgimin, 

dërgimin dhe huadhënien e personelit; marketingu dhe komunikimi; menaxhim i 

kompjuterizuar i skedarëve duke përfshirë një bazë njohurish; organizimi i panaireve dhe 

ekspozitave për qëllime komerciale; organizimi dhe prezantimi i komunikimeve dhe 

ngjarjeve promovuese; informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e 

lartpërmendura; shërbimet e sipërpërmendura, përfshirë në lidhje me onkologjinë 

pediatrike; shërbimet e sipërpërmendura edhe nëpërmjet internetit, rrjetit kabllor ose 
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formave të tjera të transferimit të të dhënave.  

36  Fondet e përbashkëta; mbledhjen e fondeve; sponsorizimi financiar; blerjen dhe 

mbledhjen e parave, fondeve, granteve dhe parave të sponsorizimit; mbështetje financiare 

për projekte dhe disbursim të fondeve për bamirësi; menaxhimi i donacioneve dhe fondeve 

monetare; menaxhimit të pasurisë; informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e 

lartpërmendura; shërbimet e sipërpërmendura, përfshirë në lidhje me onkologjinë 

pediatrike; shërbimet e sipërpërmendura edhe nëpërmjet internetit, rrjetit kabllor ose 

formave të tjera të transferimit të të dhënave.  

41  Edukimi, kurset dhe trajnimet; stërvitje (edukim dhe/ose udhëzim) dhe këshillim 

(edukim dhe/ose udhëzim), gjithashtu në formën e intervizionit; organizimin dhe zhvillimin 

e kongreseve, konferencave, punëtorive, seminareve, ligjëratave dhe aktiviteteve të tjera të 

tilla edukative; sigurimi i materialit vizual dhe zanor dhe materialeve të tjera edukative për 

qëllime edukative; botimi, redaktimi, huazimi dhe sigurimi i librave, revistave dhe 

publikimeve të tjera (shkencore), qoftë apo jo në formë elektronike apo dixhitale; 

informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e lartpërmendura; shërbimet e 

sipërpërmendura, përfshirë në lidhje me onkologjinë pediatrike; shërbimet e 

sipërpërmendura edhe nëpërmjet internetit, rrjetit kabllor ose formave të tjera të transferimit 

të të dhënave.  

42  Studime dhe kërkime shkencore në fushën mjekësore dhe mjekësore; shërbime 

laboratorike mjekësore për studime dhe kërkime shkencore; informacion dhe konsulencë në 

lidhje me shërbimet e lartpërmendura; shërbimet e sipërpërmendura, përfshirë në lidhje me 

onkologjinë pediatrike; shërbimet e sipërpërmendura edhe nëpërmjet internetit, rrjetit 

kabllor ose formave të tjera të transferimit të të dhënave.  

44  Shërbimet e një spitali për fëmijë të specializuar në onkologjinë pediatrike; shërbime 

mjekësore; shërbime spitalore; shërbimet e kujdesit shëndetësor; shërbimet e mjekëve dhe 

specialistëve mjekësorë; sigurimi i të dhënave mjekësore dhe informacionit shëndetësor; 

informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e lartpërmendura; shërbimet e 

sipërpërmendura, përfshirë në lidhje me onkologjinë pediatrike; shërbimet e 

sipërpërmendura edhe nëpërmjet internetit, rrjetit kabllor ose formave të tjera të transferimit 

të të dhënave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1803 

(220) 25/11/2022 

(300) 4889403  03/08/2022  FR 

(731) LOUIS VUITTON MALLETIER 

(A company organized under the Laws of 

France 2 rue du Pont Neuf 75001 Paris, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   
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(511) 3  Kozmetikë; kremra kozmetike; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; shtupa 

pambuku për qëllime kozmetike; komplete kozmetike; maska bukurie; bandazhë me xhel 

për sy për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike; llosione për qëllime kozmetike; 

qumësht pastrues për qëllime tualeti; preparate toaleti; kremra pas rruajtjes; preparate për 

rruajtje; preparate për nxirje nga dielli [kozmetikë]; preparate kundër diellit; deodorantë për 

qeniet njerëzore ose për kafshët; pasta dentare; sapun; kripërat e banjës, jo për qëllime 

mjekësore; preparate për banjë, jo për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për banjo; 

shamponë; kondicioner për flokët; llosione për flokë; sprej për flokë; transferta dekorative 

për qëllime kozmetike; tatuazhe të përkohshme për trupin dhe thonjtë për qëllime 

kozmetike; llak për thonjtë; shtresë bazë për manikyrin e thonjve; shtresë e sipërme e 

manikyrit; preparate për kujdesin e thonjve; heqës të llakut të thonjve; ngjitëse art i thonjve; 

thonjtë artificial; preparate makijazhi; lapsa kozmetike; bazë grimi; sprej për vendosjen e 

grimit; pluhur makiazhi; produkte grimi të dedikuara për zbukurimin e ngjyrës së fytyrës; 

baza; fshehës (concealers) [kozmetikë]; pluhur pqër skuqje; balsam, përveç për qëllime 

mjekësore; produkte për kujdesin e buzëve; balsam buzësh; laps buzësh; shkëlqim buzësh; 

buzëkuq; kuti buzëkuqësh; rimel për qerpikë; vizues (liner)-për sy; lapsa për sy; laps për 

qepallë; lapsa për faqe; preparate kozmetike për qerpikët; bojë për qerpikë (maskarë); 

qerpikët e artificialë; kozmetikë për vetullat; komplete për vetullat; lapsa për vetullat; bojë 

për vetulla (maskarë për vetulla); pluhur kompakt, i mbushur; fishekë dhe mbushëse për 

produkte kozmetike dhe grimi; preparate për heqjen e grimit; ujë micellar; inde të ngopura 

me preparate për heqjen e makijazhit; leshi pambuku i ngopur me preparate për heqjen e 

makijazhit; pastrues për grimin e syve; pastrues për furça kozmetike; parfumeri; parfume; 

ujë Kolonje; ujë tualeti; pipëz për shpërndarjen e aromës së ajrit; preparate për aromatizues 

të ajrit; aromë; thasë për parfumimin e lirit; lustrim për këpucë; konservues lëkure 

[lustrim]; krem për lëkurë ; pambuk për përdorim kozmetik; jastëkë pambuku për përdorim 

kozmetik.  

4  Ndezës zjarri ; derdhje letre për ndezjen e zjarrit; qirinj ; qirinj të parfumuar; dyllë blete 

për përdorim në prodhimin e kozmetikës; dyll [lëndë e parë]; karburant për ndriçim; 

yndyrat për ruajtjen e lëkurës; yndyrë për lëkurë; vajra për ndriçim ; vajra për ruajtjen e 

lëkurës; fitil llambash; fitila për qirinj; dritat e natës [qirinj].  

9  Syze; syze dielli; gjyzllikë; korniza syzesh; thjerrëza për syze; zinxhirë syzash; korda për 

syze; kuti syzesh; mbajtës për lente kontakti; mbështjellës për laptopë; çanta të përshtatura 

për laptopë; kuti të bëra posaçërisht për aparate dhe instrumente fotografike; mbështjellës 

për telefonat inteligjentë; kuti për telefona inteligjentë; rripa celulari; filma mbrojtës të 

përshtatur për telefonat inteligjentë; dorezë dore, unaza dhe mbështetëse të përshtatura për 

smartfonë dhe kompjuterë tabletë; shkopinj selfie [monopoda që mbahen e dorë]; mburoja 

mbrojtëse për fytyrën; maska mbrojtëse; mburoja mbrojtëse të mjekrës; doreza mbrojtëse; 

mbajtëse për maus; dylbi; helmeta mbrojtëse për sport; bilbil sporti; busulla me drejtim; 

aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e zërit 

ose imazheve; altoparlantët; kufje; kufje veshi; komplete pa duar për telefona; byzylykë të 

lidhur [instrumente matëse]; aplikacione softuerike kompjuterike, të shkarkueshme; dosje 

muzikorë të shkarkueshme; media regjistrimi dhe ruajtjeje dixhitale ose analoge; USB flash 

drive; telefonat inteligjentë; kompjuterë tabletë; kamera; stereo personale; media pllejerer 

portativ; pllejër i kompakt diskut; kasetofonë; pllejër për regjistrim; mikrofona; regjistrime 

fonografike; disqe për regjistrimin e zërit; karikues i pajisjeve elektronike; filma vizatimorë 

të animuar; asistentë dixhitalë personalë (PDA); softuer për lojëra kompjuterike, i 
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shkarkueshëm; publikime elektronike, të shkarkueshme; grafika të shkarkueshme për 

telefona celularë; emoticon i shkarkueshëm për telefona celularë; Softëare; Dosje 

kompjuterikë të shkarkueshme që përmbajnë mallra, vende ose karaktere virtuale për 

përdorim në internet dhe në mjedise të realitetit virtual, të shtuar ose të përzier; koleksione 

dixhitale dhe argumente jo të këmbyeshëm për përdorim në internet dhe në mjedise të 

realitetit virtual, të shtuar ose të përzier; softuer lojërash me realitet virtual të 

shkarkueshëm, të shtuar ose të përzier; softuer për lojëra elektronike të shkarkueshme; 

softuer i shkarkueshëm për menaxhimin e transaksioneve duke përdorur teknologjinë 

blockchain; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për tregtimin, shkëmbimin, ndarjen, 

shikimin, ruajtjen dhe/ose menaxhimin e mallrave virtuale, vendeve ose karaktereve, 

koleksioneve dixhitale dhe argumentve të pandryshueshme; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm që përmban mallra virtuale, vendndodhje ose karaktere, koleksione dixhitale 

dhe argumenteve jo të këmbyeshëm; Aplikacione celulare të shkarkueshme; aplikacione 

celulare të shkarkueshme për tregtimin, shikimin, ruajtjen dhe/ose menaxhimin e mallrave 

virtuale, vendndodhjeve ose karaktereve, koleksioneve dixhitale dhe argumenteve jo të 

këmbyeshme; Shenjat jo të këmbyeshme (NFT) dhe argumente tjerë të aplikimit; Portofoli i 

harduerit me mallra virtuale, vende ose karaktere, koleksione dixhitale dhe argumente të 

pandryshueshëm; kufje me realitet virtual, të shtuar ose të përzier; sigurimi i softuerit të 

lojërave me realitet virtual të shkarkueshëm, të shtuar ose të përzier; ofrimi i softuerit të 

lojërave elektronike të shkarkueshme; Softuer i realitetit virtual i shkarkueshëm, i shtuar 

ose i përzier; Softuer i shkarkueshëm për krijimin, prodhimin, modifikimin, tregtimin, 

shkëmbimin, ndarjen e imazheve, videove, teksteve dhe përmbajtjeve audio të animuara ose 

jo të animuara në mjedise online ose offline të realitetit virtual, të shtuar ose të përzier; 

softuer i shkarkueshëm për rrjete sociale dhe ndërveprim me komunitetet online dhe/ose në 

një mjedis realiteti virtual, të shtuar ose të përzier; Softuer i shkarkueshëm për qasje në 

përmbajtje argëtuese multimediale; Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për sigurimin e 

aksesit në një mjedis të realitetit virtual, të shtuar ose të përzier; Softuer i shkarkueshëm për 

krijimin, prodhimin, modifikimin, aksesin, shikimin, përdorimin, tregtimin, shkëmbimin, 

ndarjen e pamjeve vizuale dixhitale të animuara dhe jo të animuara të mallrave virtuale, 

përkatësisht orëve, bizhuterive, syzeve, parfumeve, kozmetikës, mallrave sportive, sendesh 

tavoline, sende dekorative, qirinj, çanta, bagazhe, veshje, këpucë, kapelë, aksesorë, mobilje, 

vepra arti, personazhe, avatarë, vendndodhje, mbivendosje dixhitale dhe lëkura në mjedise 

virtuale, të shtuara ose të përziera në internet ose jashtë linje; Çelësat kriptografikë të 

shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin; kriptovaluta; Kuleta harduerike; Syzet dhe 

lente të realitetit virtual, të shtuar ose të përzier; Syze 3D, Syze Smart; Softuer të 

shkarkueshëm dhe platforma kompjuterike në natyrën e softuerit të shkarkueshëm për 

aksesin, blerjen, marrjen me qira, ndarjen, shkëmbimin, krijimin, shikimin, menaxhimin, 

funksionimin, përdorimin dhe ndërveprimin me mallra virtuale, vende ose karaktere, 

koleksione dixhitale ose argumente jo të këmbyeshme në mjedise virtuale, të shtuara ose të 

përziera në internet ose jashtë linje; Shenjat e sigurisë [pajisjet e enkriptimit]; Doreza të 

pajisura me sensorë; doreza të realitetit virtual; Holograme; foto holografike; filma 

holografikë; printime holografike; Ekrane holografike; orë të zgjuara. 

10  Unaza për nxjerrjen e dhëmbëve; kapëse për biberona; maska sanitare; maska mbrojtëse 

për qëllime mjekësore; biberona për bebe; fasha mbështetëse; fasha, elastike; çorape për 

variçe; paterica; shishe për ushqim; tapa veshi [pajisje mbrojtëse të dëgjimit]; bastunë për 

qëllime mjekësore; rripa për qëllime mjekësore; këpucë ortopedike; gota menstruale; 
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jastëkë për qëllime mjekësore; kruese gjuhe; kazma veshi; fasha [fasha mbështetëse]; 

kolltuqe për qëllime mjekësore ose dentare; dorashka për qëllime mjekësore; doreza për 

masazh; lodra seksuale; llambat për qëllime mjekësore; kukulla dashurie [kukulla seksi]; 

prezervativë; pompa gjiri; kuti instrumentesh për përdorim nga mjekët; veshje për 

kompresim; aparate vibromasazhi.  

11  Llambat; llambat elektrike; llambat e dyshemesë; llambadarë; fenerë për ndriçim; 

abazhurë; shpërndarës të dritës; dritat me fije për dekorim festiv; fenerë kinezë; dritat e 

tavanit; projektorë me dritë; llampa rruge; elektrik dore elektrike; poq elektrik; tifozët [ajri i 

kondicionuar]; instalimet dhe aparatet e ventilimit [ajri i kondicionuar]; aparate për 

deodorimin e ajrit; djegës; shishe me ujë të nxehtë; ibrik, elektrik; aparate elektrike të 

kafes; tostere buke; enë gatimi, elektrike; frigorifer  

12  Biçikleta; karroca; karroca për blerje; kosha të përshtatura për biçikleta; biçikleta 

elektrike; triçikleta; treçikleta transportuese; skuter me shtytje [automjete]; motoçikleta; 

skuter me motor; makina anësore; makina; automjete elektrike; makina golfi [automjete]; 

makina dëbore; karvanë; rimorkio [automjete]; furgona [automjete]; kamionë; autobusë me 

motor; traktorë; lokomotiva; kanoe; varka; rrema; jahte; helikopterë; aeroplanë; parashutat; 

balona me ajër të nxehtë; balona dirigjuese; avion; dronë me kamera; drone civile; karroca 

dore; karroca për fëmijë; karroca; mbështjellës karrocash; mbulesa karrocash; çanta të 

përshtatura për karroca; korniza për biçikleta; timonet e biçikletave; shalë biçikletash; 

këmbanat e biçikletave; pedale për biçikleta; mbajtëse për biçikleta; baltëmbrojtëse; veshje 

mbrojtëse për biçikleta; rrota për biçikleta; çanta shale të përshtatura për biçikleta; shportë e 

përshtatur për biçikleta; mbulesa shalash për biçikleta; korniza motoçikletash; timonet e 

motoçikletave; mbajtëse për motoçikleta; shportë e përshtatur për motoçikleta; mbulesa 

shalash për motoçikleta; pjesë për automjete; timonë për automjete; pasqyra të pasme; 

kapak shpërndarës; rripat e rrotave të automjeteve; fshirëse xhami; thasë me ajër (airbag) 

[pajisje sigurie për automobila]; çakmakë për ndezjen e cigares për automobila; mbajtëse 

filxhani për automjete; perde dielli të përshtatura për automobila; mbulesa të sediljeve për 

automjete; mbulesa për timonin e automjeteve; mbulesa të rrotave rezervë; mbulesa 

automjetesh [në formë]; mbështjellës për automjete; bartës të bagazheve për automjete; 

pajisje kundër vjedhjes për automjete; dronët për dërgesa.  

14  Stoli; unaza [bizhuteri]; vathë; manshete; byzylykë [bizhuteri]; byzylykë të punuar me 

tekstil të qëndisur [bizhuteri]; stoli zbukurimi; karfica [bizhuteri]; zinxhirë [bizhuteri]; 

gjerdan [bizhuteri]; varëse [bizhuteri]; medalje [bizhuteri]; amuletë [bizhuteri]; kuti 

prezantuese për bizhuteri; karfica [bizhuteri]; kunjat e kravatës; kapëse kravata; kuti 

bizhuterish; kuti prej metali të çmuar dhe aliazhet e tyre; medalje; perla [bizhuteri]; gurë 

gjysmë të çmuar; gurë të çmuar; diamante; çanta zbukuruese; zbukurime për unaza çelsash; 

unaza çelësash [unaza të ndara me xhingël ose medalion dekorativ]; statuja të metaleve të 

çmuara dhe aliazheve të tyre; vepra arti prej metali të çmuar dhe aliazhet e tyre; figurina 

dhe statuja prej metali të çmuar; instrumente horologjike; ora dore; orë dore me rrip; rripat 

e orës; kuti orash [pjesë orëve]; numrat [ora dhe bërës të orave]; zinxhirë orësh; 

kronometër; kuti prezantuese për orë; orë; orë alarmi; instrumente kronometrike; lëvizje për 

orë dhe ora dore.  

15  Kuti muzikore; instrumente muzikore; instrumente muzikore elektronike; instrumente 

muzikore me tela; kitara; violina; harpa; piano; fizarmonikë; harmonika; flauta; trombë; 

bateri [instrumente muzikore]; shkopinj daulle; çapare (cymbals); ksilofonë; sfurk 

akordues; kazma për instrumente me tela; kuti për instrumente muzikore; rripa për 
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instrumente muzikore; ura për instrumente muzikore; mbajtëse muzike.  

16  Artikuj shkrimi; libra për shkrim ose vizatim; libra shënimesh; indekse; libra për 

ngjyrosje; fletë letre [artikuj shkrimi]; bllok shënimesh [artikuj shkrimi]; Letër shkrimi; 

zarfe [artikuj shkrimi]; etiketa prej letre ose kartoni; afishe [artikuj shkrimi]; transfera 

[dekalkomanias]; kartolina; kartolina urimi; kartolina poste; kartolina njoftimi [artikuj 

shkrimi]; kalendarët; planet; libra; albume; revista periodike; revista [periodike]; katalogë; 

pamfleta; botime të shtypura; afishe; piktura; fotografi [të shtypura]; stenda fotografike; 

piktura [fotografi], me kornizë ose pa kornizë; materiale shkrimi; kuti shkrimi [artikuj 

shkrimi]; lapsa; mprehëse lapsash, elektrike ose jo elektrike; goma për fshirje; stilolapsa; 

bojë; bojëra; maje pene; kuti stilolapsash; mbushës boje; kuti lapsash; artikuj për zyrë, 

përveç mobiljeve; hasër tavoline; thika letre [hapëse letrash]; peshë letre; faqeshënues; kuti 

librash; figurina prej letrës maket; globe tokësore; mbajtësit e pasaportave; mbajtës për 

fletore çeqesh; kapëse parash; kuti letre ose kartoni; qese [zarfe, qeska] prej letre ose 

plastike, për paketim; letër ambalazhi; paketim [mbushje, material mbushës] materialesh 

prej letre ose kartoni; mburoja [vula letre]; ngjitëse [ngjitëse] për artikuj shkrimi ose për 

qëllime shtëpiake; karta tregtare, të ndryshme nga ato për lojëra; fletushka; topa për 

stilolapsa me pika; pulla [vula]; panela; kuti bojrash për përdorim në shkolla; dollapë 

tavoline për artikuj shkrimi [pajisje zyre]; mbulesa letre me vazo lulesh; tabaka letrash; 

mbajtëse faqesh; kuti kapele prej kartoni; veshje sirtarësh prej letre, të parfumuara ose jo; 

banderolë letre; mbulesë tavoline prej letre; letër higjienike  

18  Çanta; çanta shpine; çanta dore; çanta udhëtimi; vazo; kuti atasheu; çanta pazari me 

rrota; çanta rrjete për blerje; bagazh [valixhe]; valixhe; bagazhe udhëtimi; kufer i vogël 

dore, jo i pajisur; komplete udhëtimi [artikuj lëkure]; çanta udhëtimi për veshje dhe këpucë; 

kuti kapele prej lëkure; kuti prej lëkure ose dërrasë lëkure; kuleta xhepi; kuleta; kuti 

kartelash [portofol]; kuti për kartëvizita; kuti  për kartabiznesi; kuti çelsash; etiketat e 

bagazheve; etiketa prej lëkure; spango lëkure; rripa supesh nga lëkura ose imitimi i lëkurës; 

rripa nga lëkura ose imitimi i lëkurës; rrethe prej lëkure; lëkurë dhe imitim i lëkurës; çanta 

për të mbajtur kafshë shtëpiake; qafore për kafshë; zinxhirë lëkure; veshje për kafshë 

shtëpiake; çadra; çadra dielli; kamxhik; shkopinj ecjeje; shalë; mbulesa mobiljesh prej 

lëkure.  

20  Mobilje; garderoba; komodina; bufe; rafte pjatash; vitrina [mobilje]; rafte librash; pjesë 

për rafte; kabinete dosjesh; tavolina; tavolina; mobilje zyre; tavolina mbështetëse; karroca 

për çaj; karroca [mobilje]; tavolina në këmbë; platformë mbështetëse [mobilje]; pjesë të 

sipërme të tavolinave; komodina; divane; kanape; kolltuqe; shezllone; karrige [ulëse]; stol; 

stol me këmbës; bankë [mobilje]; shtretër; shtroja, përveç lirit; bazat e shtratit; dyshekë; 

mobilje me fryrje; dyshekë gjumi; ekrane [mobilje]; grila të brendshme për dritare 

[mobilje]; stenda për peshqirë [mobilje]; stendat për çadra; raftet e revistave; mbështetëse 

librash [mobilje]; stenda për ekspozim; ekspozita të organizatorëve të stolive; piedestale me 

vazo lulesh; stenda lulesh [mobilje]; pallto; grepa rrobash, jo prej metali; varëse rrobash; 

mbulesa rrobash [magazinimi]; varëse çantash, jo prej metali; dry, të ndryshëm nga ato 

elektronike, jo prej metali; unaza të ndara për çelsa, jo prej metali; çelësa plastikë; pllaka 

identiteti, jo prej metali; etiketa plastike; ventilatorë për përdorim personal, jo elektrik; 

jastëkë ; jastëkë ; jastëkë për kafshët shtëpiake; tabelat e ekspozimit; tabela prej druri ose 

plastike; korniza fotografish ; pasqyra [syze për shikim]; pasqyra dore [pasqyra tualeti]; 

tabaka, jo prej metali; tavolina për prehër ; shporta, jo prej metali; kuti veglash, jo prej 

metali, bosh; kuti prej druri ose plastike; gjoks, jo prej metali; gjoks për lodra; djepa; 
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shportaa thuprash; karrige të larta për bebe; krevat fëmijësh për bebe; lodra për bebe; 

dyshekë për kopshte për fëmijë; dyshekë për ndërrimin e bebeve ; këmbësorë për foshnjat; 

celularë [dekorim]; tingujt e erës [dekorim]; vepra arti prej druri, dylli, gipsi ose plastike; 

figurina prej druri, dylli, gipsi ose plastike; statuja prej druri, dylli, gipsi ose plastike; 

lukuni për qen; lukuni për kafshë shtëpiake ; kuti letrash, jo prej metali apo murature; 

arkivole.  

21  Enë tavoline, të ndryshme nga thikat, pirunët dhe lugët; pjata tavoline; enë për pije; gota 

për pije; gota e madhe; filxhan; pjatë filxhani; shërbime çaji [enë tavoline]; çajnikët; enë 

për sheqer; kuti çaji; shërbime kafeje [enë tavoline]; xhezve për kafe, jo elektrike; ibrik, jo 

elektrik; fyshtë për pije; përzierëse për kokteje; darë akulli; përzierës për kokteje; shishe për 

pije për sport; termus; shishe; bocë; tapa, elektrike dhe jo elektrike; hapëse shishe, elektrike 

dhe jo elektrike; aeratorët e verës; derdhje vere; komplete likeri; tabaka për qëllime 

shtëpiake; dyshekë, jo prej letre apo tekstili; shporta të montuara për piknik, duke përfshirë 

enët; vazo; shandan [mbajtës qiri]; shandanët; djegës parfumi; kutitë e montuara të kota; 

furça rroje; mbajtës i furçave për rroje; krehër; furça për këpucë; dru këpucësh; lugë e 

këpucëve; tenxhere; vazo lulesh; mbulesa për vazo lulesh, jo prej letre; kuti dritaresh; 

kanaçe lotimi ; banka monedhash ; vepra arti prej porcelani, qeramike, balte, terrakota ose 

qelqi; figurina prej porcelani, qeramike, balte, terrakota ose qelqi; enë porcelani; tasat 

[sahan]; gota me vezë; bodrumet e kripës; tenxhere me piper; kallëpe për kek ; fikse 

qirinjsh; shpërndarës vaji aromatikë, të ndryshëm nga shpërndarësit e kallamit, elektrike 

dhe jo elektrikë; avullues parfumi; enë tualeti; brushat; furça dhëmbësh; furça për qerpikët; 

brushat e vetullave; enë kozmetike; brushat e grimit; sfungjerë për grim; pudër pluhur; kuti 

pudre, bosh; kosha letre të mbeturinave; sfera qelqi dekorative; statuja prej porcelani, 

qeramike, enë balte, terrakota ose qelqi.  

22  Çanta [zarfe, thasë] tekstili, për paketim; rafia; fije paketimi; litar paketimi; litarë; 

hamak; tenda; tenda prej tekstili; tenda nga materiale sintetike; grila të jashtme prej tekstili; 

jorgan me pupla; pëkhurë gomuar; mbulesa automjeti, të pa montuara; vela; kanavacë për 

vela  

24  Parulla prej tekstili ose plastike; valans krevat ; mbajtëse tavoline, jo prej letre; pëlhura 

pambuku; batanije krevati; batanije pikniku; qilima udhëtimi [rroba për prehër]; batanije 

për kafshë shtëpiake; mbulesa krevati; flamuj prej tekstili ose plastike; çarçafë ; eiderdoëns 

[mbulesa poshtë] ; etiketat e tekstilit; pëlhura tapiceri ; pëlhurë leshi; tufa prej tekstili ose 

plastike; dorashka banjoje; thasë gjumi për bebe ; thasë bivouac që janë mbulesa për çanta 

gjumi; shami për jastëk; mbulesa të lirshme për mobilje; mbulesa të montuara të kapakut të 

tualetit prej pëlhure; mbulesa për jastëkë ; triko [pëlhurë]; liri për banjë, përveç veshjeve; 

liri krevati; liri shtëpiake; liri tavoline, jo prej letre; material plastik [zëvendësues për 

pëlhura]; shami prej tekstili; rrjeta kundër mushkonjave; mbulesa tavoline, jo prej letre; 

rripa për bebe; perde dushi prej tekstili ose plastike; perde prej tekstili ose plastike; çanta 

gjumi; peceta tavoline prej tekstili ; peshqir tekstili ; dyshekë tekstili; këllëf jastëku ; perde 

muri prej tekstili ; material tekstili ; pëlhura për ndërrimin e pelenave për bebe; pëlhurë prej 

liri; mëndafshi [rrobë]; pëlhurë; pëlhura elastike të endura; pëlhura të ripërdorshme të 

veshura me dyll për mbështjelljen e ushqimit; pëlhurë; mbulesë vaji për përdorim si 

mbulesa tavoline; peshqirë për enët; parakolp për djep [liri krevati]; pëlhurë e thurur.  

25  Veshje; bluza me majë; këmisha; këmisha me mëngë të shkurtra; kominoshe; jelek dhe 

jelek; pulovra dhe pulovra; triko [veshje]; trikotazh [veshje]; palltot; xhaketa [veshje]; 

parqe; mushama; pardesy; kapuç [veshje]; ponço; kostume; kombinime [veshje]; fustane; 
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funde; pantallona të gjera; Pantallona të shkurtra; pantallona; pantallona të shkurtra 

boksiere; dollakë [pantallona]; të brendshme dhe të brendshme; pizhame; këmishë nate; 

fustane veshjeje; rroba banjoje; rroba banjo; sirtarë për banjë; korse [të brendshme]; jakë 

[veshje]; qafore të ndashme; askot; pranga dhe shirita dore [veshje]; kimono; laeta [veshje]; 

rripa [veshje]; rripa parash [veshje]; shalle; shalle; stole; bandana [shami]; katrore xhepi; 

kravata; varëse; dorashka [veshje]; doreza pa gishta; dorashka; muffs [veshje]; kapëse për 

veshët [veshje]; shalle tub qafe dhe gaiters qafe; veshje koke; kapele; fasule; shirita koke 

[veshje]; kapele duke qenë koke; majat e kapakëve; çorape; geta; çorape; maska për gjumë; 

këpucë; këpucë; këpucë sportive; çizme; çizme për kyçin e këmbës; këpucë ose sandale 

esparto; sandale; këpucë me qafa pa lidhëse (gaiter); çizme bore; pantofla; maska 

dekorative (veshje).  

26  Mbërthyes për këpucë; gjilpëra për qepje; kërrapza për thurje; kuti gjilpërash; shënja të 

reja dekorative [butona]; shirita flokësh; beret për flokë ; kaçurrela flokësh, elektrike dhe jo 

elektrike, përveç mjeteve të dorës; kuti për qepje; skaje për veshje; kopsa [aksesorë 

veshjesh]; kopsat e këpucëve; kopsa për çanta; butona; shirita krahu [aksesorë veshjesh]; 

bukuri, të ndryshme nga stolitë apo unazat e çelësave; karfica [aksesorë veshjesh]; qëndisje; 

artikuj dekorativë për flokë; këllëf i qepur; numrat për konkurrentëve; fileto gjilpërash; 

kunjat e kapelave, përveç stolive; karficat e flokëve; karfica, përveç stolive; mbërthyes me 

zinxhir; kapëse rripi ; kapëse për çanta; rrjeta flokësh; kurora artificiale; kreshtë [punë 

dantelle]; lidhëse këpucësh; aplikues [alaber]; komplete për qepje; harqe për flokët; arna 

ngjitëse të nxehtësisë për dekorimin e artikujve tekstili [alaber]; copëza ngjitëse për ngrohje 

për riparimin e artikujve tekstile; kunjat bobby; shirita për shirita ; shirita dhe harqe, jo prej 

letre, për paketimin e dhuratave; shirita për flokët.  

27  Mbulesa dyshemeje; qilima dhe qilima; dyshekë dyshemeje; dyshekë joga; dyshekë për 

dyer; dyshekë për banjë; qilima për automobila; dyshekë; mbulesa muri tekstili; letër-muri; 

letër-muri tekstili; perde muri, jo prej tekstili.  

28  Topa për lojëra ; topa për lojëra ; duke luajtur topa; mermere për lojëra ; topa të 

bilardos; koka të anijes; kuota; raketa; shenjat e bilardos; kaca; birili [lojëra]; doreza për 

lojëra; doreza bejsbolli; doreza boksi; thasë grushtimi; kambana memece; bar-këmbanat; 

litarë kërcimi [artikuj sportive]; objektivat ; mjete për gjuajtje me hark; shigjetat ; 

bumerangët; disqe fluturuese [lodra]; qift; paragliderë; tavolina bilardosh; tavolina futbolli; 

tavolina për pingpong; pishina [artikuj për luajtje]; pishinë që noton me ajër; trampolina; 

lëkundjet; rrëshqitje [gjërat e lojërave]; çadrat e lojërave; karroca për çanta golfi ; çanta 

golfi, me ose pa rrota; klube golfi; skateboards ; patina me rrota ; patina akulli; këpucë 

dëbore; çanta të dizajnuara posaçërisht për raketa; ski; çanta të dizajnuara posaçërisht për 

ski; snoëboards; sajë [artikuj sportive]; ski uji; dërrasat e sërfit; zinxhirët e dërrasës së 

sërfit; çanta të dizajnuara posaçërisht për dërrasat e sërfit; tabela me vozitje; dërrasa vela ; 

rrokullisje për not; krahë uji; roje bërryli [artikuj sportive] ; mbrojtëse gjuri [artikuj 

sportive]; mbrojtëse e këmbëve [artikuj sportive]; gota mbrojtëse për sport; triçikleta për 

foshnja [lodra]; skuter [lodra]; automjete lodrash ; lodra ; kuaj lëkundëse; palestra për 

fëmijë ; celularë lodër ; trokas [gjërat e lojërave]; lodra prej pelushi; lodra prej pelushi me 

batanije komforti të bashkangjitur; kukulla ; veshje kukullash; shtëpi kukullash; figura 

lodrash ; kukulla ; maska [gjërat e lojërave]; maja tjerrëse [lodra]; robotë lodrash; automjete 

lodrash me telekomandë; konsola për lojëra video; kontrollues për konsolat e lojërave; 

drone [lodra]; lojëra; lojëra ndërtimi; blloqe ndërtimi [lodra] ; lojëra në sallon; lojëra 

tavoline; gjëegjëza; tabela shahu; dërrasa shami ; letra për lojë; karta tregtare për lojëra; 
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sportele [disqe] për lojëra; gota për zare; zare; lodra për kafshë shtëpiake; globe dëbore; 

flluska sapuni [lodra]; konfeti ; lodra të reja për festa; krisur e Krishtlindjeve [risitë e 

festës]; tullumbace feste; pemët e Krishtlindjeve nga materiali sintetik; stoli për pemët e 

Krishtlindjeve, përveç dritave, qirinjve dhe ëmbëlsirave.  

30  Çaj ; çaj i ftohte; pije me bazë çaji; infuzione, jo medicinale; kafe ; pije me bazë kafeje; 

kafe artificiale; kapsula kafeje, të mbushura; çikore [zëvendësues i kafesë]; pije me bazë 

kakao; pije me bazë çokollate; kakao; çokollate; ëmbëltore; karamele; karamele [karamele]; 

nuga ; makaronat e kokosit; pralina; arra të veshura me çokollatë; pelte frutash [ëmbëlsira]; 

pastë bajamesh; lyerje me bazë çokollate; salcë karameli; mjaltë; makarona; fondant 

[embëlsira]; ëmbëlsira; dekorime karamele për ëmbëlsira; dekorime me çokollatë për 

ëmbëlsira; profiterolë; mousses çokollate; pasta; tarta; petulla; vafer; dhimbje ose çokollatë; 

briosh; simite; simite ; bukë; kek me xhenxhefil; shufra drithërash; biskota; krisur ; katra të 

vogla; sanduiçe; akullore ; sherbet [akulli]; kos i ngrirë [akulloret e ëmbëlsirave]; sheqer; 

kripë gatimi; piper; erëza; barishte kopshti, të konservuara [erëza]; erëza; salca [erëza]; 

mustardë; uthull; oriz; makarona.  

34  Shkrepëse; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për përdorim në cigare 

elektronike/aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për përdorim në cigare 

elektronike; aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhan/aromatizues, përveç vajrave 

esencialë, për duhan; qeska duhani; kuti shkrepsesh ; lagështues; çakmakë për duhanpirës; 

libra me letra cigaresh; tavëlla për duhanpirësit; cigare; cigare; cigare që përmbajnë 

zëvendësues të duhanit, jo për qëllime mjekësore; cigare elektronike; cigare; prerëse puro; 

pastruesit e tubave për tubacionet e duhanit; kuti cigaresh; kuti cigaresh; mbajtëse cigaresh; 

mbajtëse cigaresh; barishte për pirjen e duhanit; nargjile ; solucione të lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike; letër cigareje; tuba duhani; makina xhepi për rrotullimin e 

cigareve; mbajtëse ndeshjesh ; kavanoza duhani; rafte tubash per tubacionet e duhanit; 

duhan ; kuti për snuff; avullues oral për duhanpirësit.  

35  Menaxhimi, organizimin dhe administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; administrimi 

i programeve të besnikërisë konsumatore; postimi i faturave; shërbimet e prokurimit për të 

tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; përpilimi i informacionit në 

bazat e të dhënave kompjuterike; veshje për vitrinën e dyqaneve; organizimi i sfilatave të 

modës për qëllime promovuese; demonstrimi i mallrave; shpërndarja e mostrave; 

shpërndarja e materialit reklamues; shpërndarja e materialit reklamues; shërbimet e 

regjistrit të dhuratave; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; 

prodhimi i filmave reklamues; ofrimin e informacionit dhe këshillave komerciale për 

konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; marketing; prezantimi i mallrave 

në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; publikimi i teksteve publicitare; 

reklamimi/publiciteti; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; reklamimi me porosi 

me postë; reklamat televizive; indeksimi në ueb për qëllime komerciale ose reklamuese; 

marrëdhëniet me publikun; shërbimet e marrëdhënieve me median; realizimi i ngjarjeve 

komerciale; shërbimet e porositjes online në fushën e marrjes dhe dërgesës së restoranteve; 

promovimi i mallrave përmes influencuesve; shërbimet e shitjes me pakicë në internet për 

muzikë dhe filma të shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht;Shërbimet për shitjen me 

pakicë ose dhënien me qira të mallrave virtuale, personazheve ose vendeve, koleksioneve 

dixhitale ose tokenave jo të këmbyeshëm, online në mjedise të realitetit virtual, të shtuar 

ose të përzier; Shërbimet e shitjes me pakicë ose me qira të mallrave virtuale, personazheve 
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ose vendndodhjeve, koleksioneve dixhitale ose shenjave jo të këmbyeshme në vendndodhje 

fizike; Shërbimet e shitjes me pakicë ose me qira në internet për mallra fizike në mjedise 

online ose offline, virtuale, të shtuara ose të përziera të realitetit; Shërbime me pakicë ose 

me qira të mallrave fizike në vendndodhje fizike; Shërbime me pakicë ose me qira të 

mallrave, personazheve ose vendeve fizike; Sigurimi i një tregu online ose offline për 

blerësit, qiradhënësit, qiramarrësit dhe shitësit e mallrave virtuale, vendeve ose 

personazheve, koleksioneve dixhitale dhe argumenteve të pandryshueshme; Sigurimi i një 

tregu në mjedise virtuale, të shtuara ose të përziera në internet ose jashtë linje për blerësit, 

qiramarrësit, qiramarrësit dhe shitësit e mallrave ose vendndodhjeve fizike; Promovimi dhe 

reklamimi i mallrave virtuale, vendeve ose personazheve, koleksioneve dixhitale dhe 

tokenave të pandryshueshëm; shërbimet e ankandit në lidhje me mallrat virtuale, vendet ose 

personazhet, koleksionet dixhitale dhe tokenat jo të këmbyeshëm; organizimi dhe kryerja e 

ngjarjeve për qëllime komerciale, promovuese ose reklamuese në lidhje me mallrat virtuale, 

vendet ose personazhet, koleksionet dixhitale dhe tokenat e pandryshueshme; Organizimi 

dhe kryerja e shfaqjeve tregtare, shfaqjeve të modës dhe ekspozitave në mjedise virtuale, të 

shtuara ose të përziera online ose offline për qëllime komerciale ose reklamuese; 

Administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit. 

36  Shërbime financiare në lidhje me mallra virtuale, vende ose personazhe, koleksione 

dixhitale dhe token të pandryshueshëm; Çështjet monetare që lidhen me mallra virtuale, 

vende ose personazhe, koleksione dixhitale dhe token të pandryshueshëm; mbledhjen e 

fondeve dhe sponsorizimin financiar në lidhje me mallrat virtuale, vendet ose personazhet, 

koleksionet dixhitale dhe tokenat jo të këmbyeshëm.  

41  Akademitë [arsimimi] ; organizimi dhe mbajtja e punëtorive [trajnimeve] ; shërbimet e 

agjencisë së biletave [argëtim] ; organizimi dhe drejtimi i koncerteve; organizimi i garave 

[edukimi ose argëtimi] ; kryerja e turneve me guidë; organizimi dhe mbajtja e 

konferencave; organizimi i sfilatave të modës për qëllime argëtimi; shërbime argëtimi; 

organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose edukative; prodhim filmash, përveç 

filmave reklamues; ofrimi i informacionit në fushën e arsimit; ofrimi i informacionit në 

fushën e argëtimit; shërbimet e lojërave të ofruara në internet nga një rrjet kompjuterik; 

ofrimi i videove në internet, jo të shkarkueshme; publikim elektronik desktop; drejtimi i 

shfaqjeve; marrja me qira e veprave të artit; organizimi i ngjarjeve argëtuese; fotografisë ; 

planifikimi i festës [argëtim]; prezantimi i ekspozitave muzeale; prodhimi i podkasteve; 

prezantime në kinema; botimi i librave; publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; 

publikimi online i librave dhe revistave elektronike; ofrimi i publikimeve elektronike 

online, të pashkarkueshme; regji filmi, përveç filmave reklamues; shkrimi i teksteve; 

organizimi dhe mbajtja e seminareve; zhvillimin e ngjarjeve argëtuese; shërbime të imazhit 

fotografik me dron; shërbime të imazhit video me dron; organizimi i shfaqjeve; prodhimi i 

shfaqjeve; transferimi i njohurive dhe njohurive të biznesit [trajnim] ; transferimi i 

njohurive [trajnimi] ; ofrimi i filmave, jo të shkarkueshëm, nëpërmjet shërbimeve video 

sipas kërkesës; sigurimi i objekteve muzeale; Shërbime argëtimi online dhe offline, 

përkatësisht ofrimi i mallrave virtuale në internet, vendeve ose personazheve, koleksioneve 

dixhitale dhe argumenteve jo të këmbyeshëm; shërbime argëtimi, përkatësisht, ofrimi i 

lojërave online në të cilat lojtarët mund të fitojnë mallra virtuale, vende ose karaktere, 

koleksione dixhitale, tokena të pandryshueshme, tokena dixhitale ose argumente të tjera 

aplikacioni; ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm për lojëra në realitet virtual, të shtuar ose 

të përzier; sigurimi i softuerit të lojërave elektronike të pashkarkueshme; Organizimi, 
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përgatitja, prodhimi dhe organizimi i ngjarjeve argëtuese sociale, simpoziumeve, 

konferencave, kongreseve, në mjedise online ose offline të realitetit virtual, të shtuar ose të 

përzier; Organizimi, realizimi dhe prodhimi i sfilatave dhe sfilatave të modës në mjedise të 

realitetit virtual, të shtuar ose miks online ose jo për qëllime argëtimi; Organizimi i 

panaireve dhe ekspozitave në mjedise të realitetit virtual, të shtuar ose të përzier, online ose 

jo, për qëllime kulturore ose edukative; Sigurimi dhe kryerja e turneve me guidë në mjedise 

të realitetit virtual, të shtuar ose të përzier në internet ose jashtë linje për qëllime kulturore 

ose edukative.  

42  Sigurimi i softuerit të pashkarkueshëm për menaxhimin e transaksioneve duke përdorur 

teknologjinë blockchain; ofrimi i softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm që përmban 

mallra virtuale, vendndodhje ose karaktere, koleksione dixhitale dhe token të 

pandryshueshëm; Ruajtja elektronike e mallrave virtuale, vendeve ose karaktereve, 

koleksioneve dixhitale dhe tokenave të pandryshueshëm; shërbimet e vërtetimit; Projektimi 

dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik; shërbime kompjuterike cloud që 

strehojnë softuer për tregtimin, tregtimin, shikimin, menaxhimin dhe/ose vërtetimin e 

mallrave virtuale, vendeve ose karaktereve, koleksioneve dixhitale dhe argumenteve jo të 

këmbyeshëm; Softuer të pashkarkueshëm për krijimin, prodhimin, modifikimin, aksesin, 

shikimin, përdorimin, tregtimin, shkëmbimin, ndarjen e pamjeve vizuale dixhitale të 

animuara dhe jo të animuara të mallrave virtuale, përkatësisht orëve, bizhuterive, syzeve, 

parfumeve, kozmetikës, mallrave sportive, sendesh tavoline, dekorative artikuj, qirinj, 

çanta, bagazhe, veshje, këpucë, kapelë, aksesorë, mobilje, vepra arti, personazhe, avatarë, 

vendndodhje, mbivendosje dixhitale dhe lëkura në mjedise virtuale, të shtuara ose të 

përziera në internet ose jashtë linje; Sigurimi i softuerëve ose platformave të 

pashkarkueshme që u mundësojnë përdoruesve të kenë akses, blejnë, marrin me qira, 

ndajnë, tregtojnë, krijojnë, shikojnë, menaxhojnë, përdorin, ndërveprojnë me mallra 

virtuale, vendndodhje ose karaktere, koleksione dixhitale dhe token të pandryshueshëm; 

Sigurimi i softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm për aksesin, krijimin, prodhimin, 

modifikimin, shikimin, përdorimin, tregtimin, shkëmbimin, ndarjen, menaxhimin, mjediset 

e realitetit virtual, të shtuar  ose të përzier online ose jashtë linje.  

43  Dekorimi i ushqimit; informacione dhe këshilla në lidhje me përgatitjen e vakteve; 

dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, liri tavoline, qelqe; marrja me qira e akomodimit të 

përkohshëm; rezervime të përkohshme akomodimi; shërbimet e byrosë së akomodimit 

[hotele, konvikte]; shërbime bar; sherbime kafeje; shërbimet e kafeterisë; shërbimet e 

mensës; shërbimet personale të kuzhinierit; sherbime restoranti; katering për ushqim dhe 

pije; shërbime hoteliere; marrja me qira e dhomave të mbledhjeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1804 

(220) 29/11/2022 

(300) 1210889  23/05/2022  NZ 

(731) Black Tea Exports (Pvt) Ltd. 

Nº. 33/1F, Walter Gunasekara Mawatha, 

Nawala 10107, Sri Lanka., LK 

(591) Zezë, kuqe, verdhë dhe e bardhë 

(740)  RPHS Law Rr. Major Mehmet Bushi, 

H6/5, Prishtinë, Kosovë 

(540)   
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(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zevendesues kafeje, miell dhe 

prodhime nga dritherat, buke prodhime brumi dhe embelesira, akullore, mjalte, maja, 

pluhur per pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca(si melmesa), akull. 

 

 

  

35   Shërbime të shitjes me pakicë të mallrave (me çdo kuptim), do të thotë, shitje me 

pakicë të produkteve të pijeve përfshirë çaj dhe produkte të kafes; shitje me shumicë (me 

çdo kuptim), do të thotë, shitje me shumicë e produkteve të pijeve përfshirë çaj dhe 

produkte të kafes. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1805 

(220) 29/11/2022 

(731) LEDO plus d.o.o., Čavićeva 1a, 10000 

Zagreb, Croatia, HR 

(591) E bardhë, e kaltërt e mbyllt, e verdhë 

dhe e kaltërt e çelët 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  “Peshk i ngrirë; produkte nga peshku i ngrirë; ushqime deti të ngrira; produkte 

nga ushqimet e detit të ngrira; gaforre të ngrira; butak të ngrira; midhje të ngrira.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1806 

(220) 30/11/2022 

(731) HIRA GROUP SH.P.K. 

Gushicë, Rruga Muhaxherët Gushicë, p.n., 

KS 

(540)  STARLUX 
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(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(511) 6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej 

metali;konstruksionet e transportuesh me metalike; materialet metalike për binarëtreni; 

kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet,artikuj të vegjël metali; 

gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; xehet  

9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,kinematografike, 

optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet 

për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, 

akumulimit,rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin,transmetimi 

ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; 

makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e 

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

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1807 

(220) 30/11/2022 

(731) HIRA GROUP SH.P.K. 

Gushicë, Rruga Muhaxherët Gushicë, p.n., 

KS 

(591) E Kaltert, E Bardhë 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,,Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej 

metali;konstruksionet e transportuesh me metalike; materialet metalike për binarëtreni; 

kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet,artikuj të vegjël metali; 

gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; xehet  

9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,kinematografike, 

optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet 

për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, 

akumulimit,rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin,transmetimi 

ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; 

makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e 

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

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare  
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(210) KS/M/ 2022/1808 

(220) 30/11/2022 

(731) Aristo Pharma GmbH Wallenroder 

Straße 8-10 13435 Berlin, DE 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  Abirasolon 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente dhe preparate farmaceutike për qëllime njerëzore, veçanërisht për 

trajtimin e karcinomës së prostatës dhe sëmundjeve të prostatës, emplastër, materialet për 

lidhje; dezinfektuesit.  

 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1809 

(220) 30/11/2022 

(731) URODA POLSKA Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

Niecała 9, lok. U1, Warszawa, 00-098, 

Poland, PL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BI-ES 

 

 
     

 

(511) 3  Parfume dhe aroma; Produkte parfumerie dhe produkte tualeti; Parfume; Ujëra  

tualeti; Ujë parfumi; Ujë Kolonje; Deodorant dhe preparate kundër djersitjes; 

Antiperspirantët; Vajra esenciale, vajra aromatike; Preparate dhe produkte jo mjekësore për 

banjë, vajra për banjë, kripëra kozmetike për banjë; Sapunë dhe lëngje pastrimi jo 

mjekësore; Kozmetikë; Preparate kozmetike; Krem kozmetike; Emulsione kozmetike; 

Losione kozmetike; Xhel kozmetikë; Vajra kozmetike; Shkume kozmetike; Balsam 

kozmetikë; Maska kozmetike; Maska për fytyrë, për trup, për flokë,  për duar dhe për 

këmbë; Skrabe kozmetike për fytyrë, trup dhe duar, skrabe kozmetike për këmbë; Preparate 

për pastrimin e trupit dhe fytyrës; Preparate për kujdesin e fytyrës dhe trupit; Preparate për 

kujdesin dhe pastrimin e duarve dhe këmbëve; Preparate për larjen e flokëve; Preparate për 

kujdesin dhe mbrojtjen e flokëve, lëngje dhe losione për kujdesin e flokëve; Substanca apo 

kremra  për ruajtjen e  flokëve (conditioner); Shkumë e flokëve; Spërkatës për flokë; 

Preparate për ngjyrosje dhe stilizimin e flokëve; Grim dhe  preparate për heqjen grimit, 

bojë për vetulla dhe qerpik (mascara) , lapsa për grim,  ngjyrë kozmetikë në formë pluhuri 

për përdorim   në qepalla ose në lëkurën rreth syve, ruge kozmetike, bronzues, bazë për 

grim, pudër grimi; Preparate për kujdesin dhe mbrojtjen e buzëve, preparate për grimin e 

buzëve, shkëlqyes buzësh, buzëkuqë ; Balsam mbrojtës për buzëve jo për qëllime 

mjekësore; Preparate për kujdesin dhe mbrojtjen e thonjve; Preparate për shkëlqimin  e 

thonjve; Llak për thonjtë; Heqësit e llakut të thonjve; Preparate për rrojë dhe pas rroje; 

Preparate  depilimi; Pastrues jo mjekues për qëllime të higjienës intime personale; 
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Preparate për rrezitje nga dielli dhe preparate për mbrojtjen nga rrezet ultravjollce, 

preparate për vetë rrezitje; Pudër kozmetike jo mjekësore; Preparate për kujdesin e 

dhëmbëve dhe preparate për kujdesin e kavitetit oral; Dentifrice; Artikuj tualeti, të përfshira 

në këtë klasë; Detergjente shtëpiake; Aromatizues shtëpiak; Qese dhe shkopinj 

aromatizues; Difuzorë me shkopinj aromatikë; Përzierje  erëzash e bimëve të thara për 

aromatizimin rrobave ose dhomave ; Spërkatës aromatik i dhomës; Freskues aromatik i 

ajrit; Peceta të lagura për qëllime sanitare dhe kozmetike; Peceta me parfum.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1810 

(220) 30/11/2022 

(731) URODA POLSKA Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

Niecała 9, lok. U1, Warszawa, 00-098, 

Poland, PL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

     

 

(511) 3  Parfume dhe aroma; Produkte parfumerie dhe produkte tualeti; Parfume; Ujëra  

tualeti; Ujë parfumi; Ujë Kolonje; Deodorant dhe preparate kundër djersitjes; 

Antiperspirantët; Vajra esenciale, vajra aromatike; Preparate dhe produkte jo mjekësore për 

banjë, vajra për banjë, kripëra kozmetike për banjë; Sapunë dhe lëngje pastrimi jo 

mjekësore; Kozmetikë; Preparate kozmetike; Krem kozmetike; Emulsione kozmetike; 

Losione kozmetike; Xhel kozmetikë; Vajra kozmetike; Shkume kozmetike; Balsam 

kozmetikë; Maska kozmetike; Maska për fytyrë, për trup, për flokë,  për duar dhe për 

këmbë; Skrabe kozmetike për fytyrë, trup dhe duar, skrabe kozmetike për këmbë; Preparate 

për pastrimin e trupit dhe fytyrës; Preparate për kujdesin e fytyrës dhe trupit; Preparate për 

kujdesin dhe pastrimin e duarve dhe këmbëve; Preparate për larjen e flokëve; Preparate për 

kujdesin dhe mbrojtjen e flokëve, lëngje dhe losione për kujdesin e flokëve; Substanca apo 

kremra  për ruajtjen e  flokëve (conditioner); Shkumë e flokëve; Spërkatës për flokë; 

Preparate për ngjyrosje dhe stilizimin e flokëve; Grim dhe  preparate për heqjen grimit, 

bojë për vetulla dhe qerpik (mascara) , lapsa për grim,  ngjyrë kozmetikë në formë pluhuri 

për përdorim   në qepalla ose në lëkurën rreth syve, ruge kozmetike, bronzues, bazë për 

grim, pudër grimi; Preparate për kujdesin dhe mbrojtjen e buzëve, preparate për grimin e 

buzëve, shkëlqyes buzësh, buzëkuqë ; Balsam mbrojtës për buzëve jo për qëllime 

mjekësore; Preparate për kujdesin dhe mbrojtjen e thonjve; Preparate për shkëlqimin  e 

thonjve; Llak për thonjtë; Heqësit e llakut të thonjve; Preparate për rrojë dhe pas rroje; 

Preparate  depilimi; Pastrues jo mjekues për qëllime të higjienës intime personale; 

Preparate për rrezitje nga dielli dhe preparate për mbrojtjen nga rrezet ultravjollce, 

preparate për vetë rrezitje; Pudër kozmetike jo mjekësore; Preparate për kujdesin e 

dhëmbëve dhe preparate për kujdesin e kavitetit oral; Dentifrice; Artikuj tualeti, të përfshira 
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në këtë klasë; Detergjente shtëpiake; Aromatizues shtëpiak; Qese dhe shkopinj 

aromatizues; Difuzorë me shkopinj aromatikë; Përzierje  erëzash e bimëve të thara për 

aromatizimin rrobave ose dhomave ; Spërkatës aromatik i dhomës; Freskues aromatik i 

ajrit; Peceta të lagura për qëllime sanitare dhe kozmetike; Peceta me parfum  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1811 

(220) 30/11/2022 

(731) VEDIA SOLUTIONS -DIVISION OF 

LAXMI DENTAL  

CIN:U51507MH2004PTC147394, 

103,AKRUTI ARCADE , J.P.ROAD , 

NEAR A.H WADIA SCHOOL ANDHERI 

WEST, MUMBAI -400053, INDIA, IN 

(591) E bardhë ; e verdhë; e gjelbër;  

e kaltër; portokalli  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, shtretër të krijuar posaçërisht 

për qëllime mjekësore;    dentare dhe veterinare ;pajisje për klinika dentare ;kolltukë për 

qëllime mjekësore ose dentare;  dhëmbë artificialë ; aparate dhe instrumente dentare; 

aparate dentare elektrike; burse dentare; kolltukët e dentistëve; proteza / grupe dhëmbësh 

artificialë;  implantet e fiksimit të kockave të biodegradueshme; artikuj ortopedik; materiale 

për qepje; pajisje terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të 

kufizuara; aparat masazhi; klipe, kirurgjikale;  aparate, pajisje dhe artikuj për gji dhënien e 

foshnjave; biberon për ushqyerjen e foshnjave;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1815 

(220) 01/12/2022 

(731) OnePlus Technology (Shenzhen) Co., 

Ltd. 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, 

Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue 

North, Futian District, Shenzhen, 

Guangdong, China, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  ONEPLUS 

 

 
     

 

(511) 9  Aplikacione softuerike për celularë, të shkarkueshme; Kompjuter tip tablet; Orë 

inteligjente; Syze inteligjente; pajisje periferike kompjuterike; Programet të sistemit 

operativ të shkarkueshëm; Lapsa për prekje te ekraneve; Telefonat celularë; Mbajtëse të 

përshtatura për telefona celularë dhe smartfonë; Shkopinj-selfie të përdorura si aksesorë për 
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smartfona (telefona inteligjente); Telefonat inteligjentë; Filma mbrojtës të përshtatur për 

telefonat inteligjentë; Këllëfa për telefona inteligjentë; Mbulesa për telefonat inteligjentë; 

Pajisjet e komunikimit në rrjet; Kufje koke të realitetit virtual; Kufje koke me valë(pa tel); 

Kufje veshi per smartfona; dekodera; aparate televizive; Kamera; kabllo USB; Çipa [qarqe 

të integruara]; Kompjuterë notebook (te palosshëm); Projektorë multimedial; Altoparlantë 

të zgjuar profesionale, për marinën, dhe te lëvizshëm, përjashtuar ata per shtëpi (përveç kur 

janë pa tel dhe bluetooth); Telekomanda për qëllime shtëpiake; Uebkamera; Monitorët 

[hardware kompjuterik]; Tastiera kompjuteri; Maus [aksesor periferik i kompjuterit]; 

Televizorë te kompjuterizuar personal tip të gjitha-në-një, përkatësisht televizorë të 

kompjuterizuar me shumë-funksione të integruara të kompjuterëve dhe televizorëve 

bashkë; Peshore; Skedarët imazhi të produkteve virtuale të shkarkueshëm; Ruterat e rrjetit; 

Sensorë; adaptorë elektrikë; Karikues pa tela për smartfona; Bateri elektrike; 

Karikues/mbushës baterish; Mbajtës portativ me energji elektrike në natyrën e baterive të 

rikarikueshme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1816 

(220) 01/12/2022 

(731) OnePlus Technology (Shenzhen) Co., 

Ltd. 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, 

Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue 

North, Futian District, Shenzhen, 

Guangdong, China, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 9  Aplikacione softuerike për celularë, të shkarkueshme; Kompjuter tip tablet; Orë 

inteligjente; Syze inteligjente; pajisje periferike kompjuterike; Programet të sistemit 

operativ të shkarkueshëm; Lapsa për prekje te ekraneve; Telefonat celularë; Mbajtëse të 

përshtatura për telefona celularë dhe smartfonë; Shkopinj-selfie të përdorura si aksesorë për 

smartfona (telefona inteligjente); Telefonat inteligjentë; Filma mbrojtës të përshtatur për 

telefonat inteligjentë; Këllëfa për telefona inteligjentë; Mbulesa për telefonat inteligjentë; 

Pajisjet e komunikimit në rrjet; Kufje koke të realitetit virtual; Kufje koke me valë(pa tel); 

Kufje veshi per smartfona; dekodera; aparate televizive; Kamera; kabllo USB; Çipa [qarqe 

të integruara]; Kompjuterë notebook (te palosshëm); Projektorë multimedial; Altoparlantë 

të zgjuar profesionale, për marinën, dhe te lëvizshëm, përjashtuar ata per shtëpi (përveç kur 

janë pa tel dhe bluetooth); Telekomanda për qëllime shtëpiake; Uebkamera; Monitorët 

[hardware kompjuterik]; Tastiera kompjuteri; Maus [aksesor periferik i kompjuterit]; 

Televizorë te kompjuterizuar personal tip të gjitha-në-një, përkatësisht televizorë të 

kompjuterizuar me shumë-funksione të integruara të kompjuterëve dhe televizorëve 

bashkë; Peshore; Skedarët imazhi të produkteve virtuale të shkarkueshëm; Ruterat e rrjetit; 

Sensorë; adaptorë elektrikë; Karikues pa tela për smartfona; Bateri elektrike; 
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Karikues/mbushës baterish; Mbajtës portativ me energji elektrike në natyrën e baterive të 

rikarikueshme  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1817 

(220) 02/12/2022 

(731) AK-KA İNŞAAT TURİZM 

TİCARET A.Ş REMZİ OĞUZ ARIK MAH. 

TUNALI HİLMİ CAD. NO:114/36 

ÇANKAYA – ANKARA / TURKEY, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve. akomodimi i përkohshëm; rezervime 

per akomodim të përkohshëm; qiradheinje e dhomave për ceremoni dasmash; sigurimi i 

sallave për konferenca dhe takime te ndryshme; çerdhe (çerdhe). konvikte për kafshë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1820 

(220) 02/12/2022 

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

Rruga 28 Nëntori p.n., 61000 Viti, KS 

(591) E zezë – Hex:   #383435 

E bardhë – hex #FFFFFF 

Hiri - Hex         #E7E7E7 

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

Rruga 28 Nëntori p.n., 61000 Viti, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime të agjencisë së publicitetit; Shërbime publiciteti dhe promovimi; 

Reklamimi përmes transmetimit të publicitetit on-line për palët e treta përmes rrjeteve të 

komunikimeve elektronike; 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; Kërkime dhe sondazhe biznesi; Shërbime reklamimi dhe publiciteti nga 

televizioni, radio, posta; Hulumtim i tregut dhe matje e opinionit publik; Shërbimet e 

kërkimit të tregut; Analiza e të dhënave të hulumtimit të tregut.  

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 
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pronë të patundshme.  

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

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).  

 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1822 

(220) 05/12/2022 

(731) Myovant Sciences GmbH 

Aeschengraben 27, 4051 Basel, Switzerland, 

CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike për përdorim tek njerëzit; preparate biologjike për qëllime 

mjekësore dhe terapeutike”.   

44  “Ofrimi i informacionit shëndetësor dhe mjekësor; ofrimi i informacionit në lidhje me 

vetitë diagnostike, profilaktike dhe terapeutike të preparateve farmaceutike dhe preparateve 

biologjike për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve, çrregullimeve dhe kushteve”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1823 

(220) 05/12/2022 

(731) AGRICULTURAL RESEARCH 

AND DEVELOPMENT LIMITED 

LIABILITY COMPANY   

11220 Edison Highway, Bakersfield, 

California 93307, 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)  ARRA 

 

 
     

 

(511) 31  Frutat e freskëta, bimët natyrore dhe materiali për shumimin e bimëve  
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(210) KS/M/ 2022/1824 

(220) 05/12/2022 

(731) Versalis S.p.A. Piazza Boldrini 1, 

20097 San Donato Milanese, Milano, Italy  

, IT 

(591) Teal, gjelbër smeraldi, e gjelbër 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Sulucionet polimere; Polimere sintetike të papërpunuara; Polimerë për përdorim 

industrial; Polimerë të fluoruar; Polimerë të tretshëm hidro; Polimere për përdorim si 

standarde referente në industri; Polimere për përdorim si standarde referente në shkencë; 

Polimere kimike; Polimere kationike; Polimerë me bazë dendrimere për përdorim në 

prodhimin e kapsulave për produkte farmaceutike; Katalizatorë për përdorim në prodhimin 

e sintetikëve, gomave dhe polimereve; Katalizatorë polimerizimi; Aditivë  kimike për 

polimere; Aditivë (Kimikale -) për polimere; Produkte kimike për industri te përdorur si 

ngjitës, trashës, hollues, emulsifikues, shpërndarës, stabilizues, agjentë rritës i përmasave, 

përshpejtues dhe agjentet pastruesit në industritë e vajit, minierave, letrës, tekstilit, 

përpunimit të metaleve, hekurit dhe çelikut, elektrike, elektronike, farmaceutike, ushqimore 

, artet fotografike dhe grafike, plastika, goma, bitumi dhe asfalti, ngjyrave, bojërave dhe 

llaqet, detergjentet, sapunët, kozmetika, lëkura, qelqi dhe industri të tjera; produkte kimike 

për shkencë, fotografi, bujqësi, hortikulturë, pylltari; plehra për dheun  (natyral dhe 

artificiale); preparate për zjarrfikës; antifriz; preparate për veshje [kimikale]; substanca për 

rrezitje; gaze dhe preparate kimike për saldim; kimikate për konservimin e produkteve 

ushqimore; materiale për rrezitje; materiale plastike të papërpunuara dhe rrëshira sintetike 

për formësim në formë pluhuri, pasta dhe granulate; lëndë ngjitëse për industri; polistere të 

zgjerueshëme (derdhura); rrëshira polietileni, të papërpunuara; rrëshira akrilike, të 

papërpunuara për prodhimin e laminateve, artikujve prej qelqi dhe plastikës së derdhur.  

17  Fibra e rrëshirës polimerike [përveç atyre për përdorimit në tekstile]; Membrana 

polimerike; Membrana të papërshkueshme nga uji të bëra nga polimeret; Polimere 

elastomere; Rrëshira polimere gjysmë të përpunuara; Rrëshira polimer sintetike gjysmë të 

përpunuara; Tuba fleksibël të bërë nga materiale polimerike; Plastika në formë të 

ekstruduar për përdorim në prodhim; materiale paketimi; materiale ngjitëse; materiale 

izoluese; tuba fleksibël, jo prej metali; tuba fleksibël, tuba dhe pajisje prej tyre, jo prej 

metali, duke përfshirë valvulat prej gome; guarnicione, suva izoluese dhe stuko; materiale 

dhe artikuj për hidroizolim nga uji dhe lagështia; artikuj dhe materiale izoluese dhe 

penguese (akustike); artikuj dhe materiale për izolim termik; artikuj dhe materiale për 

izolim elektrik; artikuj dhe materiale për izolim të zërit; materiale izoluese rezistence ndaj 

zjarrit dhe perde zjarri azbesti; poliesterë, jo për përdorim ne tekstil; substanca plastike 

gjysmë të punuara; elastomere dhe rrëshira sintetike, gjysmë të përpunuara; material gome 
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për rimbushjen e gomave; kallëpe ebonite;  

material ambalazhues dhe paketues, amortizues vibrues; plastika gjysmë të përpunuara, 

membrana gome dhe  rrëshira dhe materialet filtruese [shkuma ose filma plastike gjysmë të 

përpunuara]; shirita ngjitës, shirita, shirita dhe filma; polimere elastomerike në formë 

blloqesh për përdorim në prodhim; polimere elastomerike ne forme fletësh për përdorim në 

prodhim; materiale izoluese të bëra nga shkumat polietileni; guta-perka, goma elastike, 

balata dhe zëvendësuesit e tyre të përftuar nga plastika dhe rrëshirat sintetike, në formën e 

telave, fletëve, rrasave, filmave, pllakave, blloqeve, tubave, shufrave, shiritave, seksioneve 

të tërhequra, dhe produkteve të prodhuara me këto materiale, të tilla si gypa fleksibël me 

ose pa veshje; filma të printuar, të lyer, të llakuar, të ngjyrosur, të metalizuar dhe të veshur, 

të ndryshëm nga ato për mbështjellje; laminat plastike për përdorim në prodhim, për saldim 

termik dhe formsimi vakum; filma plastike dhe polimer për përdorim në prodhimin për 

veshjen e kazanëve dhe tapave të shisheve; shirita të metalizuar dhe jo metalikë ngjitës për 

përdorim industrial, të papërshkueshëm nga uji dhe të printuara, për t'u përdorur për 

mbulim, rikondicionim, izolim termik dhe izolim kabllor; gaskets për tubacione; tuba prej 

liri dhe kërpi me thurje, kapakë, paketim, jastëk mbyllës dhe izolues, unaza vulosese për 

kontejnerë; pjesë të vogla plastike, përkatësisht, gaskets dhe gjëndra paketimi dhe materiale 

të tjera mbyllëse dhe paketuese; materiale për mbyllje, ndalim dhe izolim; film plastik për 

përdorim të përgjithshëm industrial në prodhimin e produkteve të thata; plastikë në formë 

blloqesh, fletësh dhe/ose shufrash për prodhimin e formave gjysmë të gatshme për 

përdorim në prodhim; termoizolime për avionë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1825 

(220) 05/12/2022 

(731) Celanese Sales Germany GmbH 

Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach, DE 

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

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

(540)  MOWILITH 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike të cilat perdoren në industri; rrëshirë artificiale, prajmerë, ngjitës 

për qellime industriale.  

2  Materje për ngjyrosje, ngjyra, fernez, laqe, mjete për gërryerje për përpunim 

sipërfaqësor.  

19  Materiale ndërtimore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1826 

(220) 05/12/2022 

(731) ESSI SH.P.K  LLAPUSHNIK-

GLLOGOC-KOSOVA, KS 

(591) E kuqe e kaft, portokalli 

 
 

(540)   
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(511) 25  Kafe, qaj dhe kakao si dhe zevendesues per te njejtat: Ekstrakte bimesh;Buka dhe 

mallerat nga buka e pjekur me shije, torte twe lehte me shije, shkopinje buke te holle, 

biskota te thata, gjera te lehta e te shijshme, drithera te procesuar;maje;brume, pasta te 

mbushura, veze, pasta, oriz;tart, (te embla apo te shijshme), embelsire e lehte (mus);akull, 

akullore, jogurt i ngrire dhe sherbet,;embelsira te pjekura, ushqime te lehta dhe te 

embla;torte e bute (sfungjer), torte e bute , cokolade dhe embelsire;kryp, melmesa, shije 

dhe ereza, uthull, uthull balsamike;sheqer embelsues natyral, smalt i embeldhe mbushje, 

mjalte, embelsira, kreme(embelsira) krem qe shperndahet i bere nga qokollada, miell nga 

perimet;miell, ekstrakt, qaj;, ekstrakte bimore, ektrakte, jo medicinale;propolis per 

perdorim ushqimr;zam blete.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1827 

(220) 05/12/2022 

(731) ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOC-KOSOVA, KS 

(591) E kuqe e kaltert e verdhe e gjelbert 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Kafe, qaj dhe kakao si dhe zevendesues per te njejtat: Ekstrakte bimesh; Buka dhe 

mallerat nga buka e pjekur me shije, torte twe lehte me shije, shkopinje buke te holle, 

biskota te thata, gjera te lehta e te shijshme, drithera te procesuar; maje; brume, pasta te 

mbushura, veze, pasta, oriz; tart, (te embla apo te shijshme), embelsire e lehte (mus); akull, 

akullore, jogurt i ngrire dhe sherbet,; embelsira te pjekura, ushqime te lehta dhe te embla; 

torte e bute (sfungjer), torte e bute , cokolade dhe embelsire; kryp, melmesa, shije dhe 

ereza, uthull, uthull balsamike; sheqer embelsues natyral, smalt i embeldhe mbushje, 

mjalte, embelsira, kreme(embelsira) krem qe shperndahet i bere nga qokollada, miell nga 

perimet; miell, ekstrakt, qaj;, ekstrakte bimore, ektrakte, jo medicinale; propolis per 

perdorim ushqimr; zam blete.  
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(210) KS/M/ 2022/1828 

(220) 05/12/2022 

(731) "ESSI" SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC-KOSOVA, KS 

(591) E ZEZE 

 
 

(540)  KINZI 

 

 
     

 

(511) 25  Rroba, mbathje veqanerisht farmerka, bluza, fustana per te rritur  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1829 

(220) 05/12/2022 

(731) "ESSI" SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC-KOSOVA, KS 

(591) E zeze, e kaltert 

 
 

(540)  TRAPSTAR 

 

 
     

 

(511) 25  Rroba, mbathje, trenerka, bluza per te rritur  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1833 

(220) 07/12/2022 

(731) Elsa SH.P.K. Pejë, 10, A. Bajraktari, 

KS 

(591) E Zezë, E Bardhë 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtine 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran 

dhe bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali.  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi. 

40  Përpunimi i materialeve.  
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(210) KS/M/ 2022/1834 

(220) 07/12/2022 

(731) LOUIS VUITTON MALLETIER 

(French company) 2 rue du Pont Neuf 

75001 Paris, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Ndezës zjarri; derdhje letre për ndezjen e zjarrit; qirinj; qirinj të parfumuar; dyllë 

blete për përdorim në prodhimin e kozmetikës; dyll [lëndë e parë]; karburant për ndriçim; 

yndyrat për ruajtjen e lëkurës; yndyrë për lëkurë; vajra për ndriçim; vajra për ruajtjen e 

lëkurës; fitil llambash; fitila për qirinj; dritat e natës [qirinj].  

11  Llambat; llambat elektrike; llambat e dyshemesë; llambadarë; fenerë për ndriçim; 

abazhurë; shpërndarës të dritës; dritat me fije për dekorim festiv; fenerë kinezë; dritat e 

tavanit; projektorë me dritë; llampa rruge; elektrik dore elektrike; poq elektrik; tifozët [ajri i 

kondicionuar]; instalimet dhe aparatet e ventilimit [ajri i kondicionuar]; aparate për 

deodorimin e ajrit; djegës; shishe me ujë të nxehtë; ibrik, elektrik; aparate elektrike të 

kafes; tostera buke; enë gatimi, elektrike; frigorifer  

20  Mobilje; garderoba; komodina; bufe; rafte pjatash; vitrina [mobilje]; rafte librash; pjesë 

për rafte; kabinete dosjesh; tavolina; tavolina; mobilje zyre; tavolina mbështetëse; karroca 

për çaj; karroca [mobilje]; tavolina në këmbë; platformë mbështetëse [mobilje]; pjesë të 

sipërme të tavolinave; komodina; divane; kanape; kolltuqe; shezllone; karrige [ulëse]; stol; 

stol me këmbës; bankë [mobilje]; shtretër; shtroja, përveç lirit; bazat e shtratit; dyshekë; 

mobilje me fryrje; dyshekë gjumi; ekrane [mobilje]; grila të brendshme për dritare 

[mobilje]; stenda për peshqirë [mobilje]; stendat për çadra; raftet e revistave; mbështetëse 

librash [mobilje]; stenda për ekspozim; ekspozita të organizatorëve të stolive; piedestale me 

vazo lulesh; stenda lulesh [mobilje]; pallto; grepa rrobash, jo prej metali; varëse rrobash; 

mbulesa rrobash [magazinimi]; varëse çantash, jo prej metali; dry, të ndryshëm nga ato 

elektronike, jo prej metali; unaza të ndara për çelsa, jo prej metali; çelësa plastikë; pllaka 

identiteti, jo prej metali; etiketa plastike; ventilatorë për përdorim personal, jo elektrik; 

jastëkë; jastëkë ; jastëkë për kafshët shtëpiake; tabelat e ekspozimit; tabela prej druri ose 

plastike; korniza fotografish ; pasqyra [syze për shikim]; pasqyra dore [pasqyra tualeti]; 

tabaka, jo prej metali; tavolina për prehër ; shporta, jo prej metali; kuti veglash, jo prej 

metali, bosh; kuti prej druri ose plastike; gjoks, jo prej metali; gjoks për lodra; djepa; 

shportaa thuprash; karrige të larta për bebe; krevat fëmijësh për bebe; lodra për bebe; 

dyshekë për kopshte për fëmijë; dyshekë për ndërrimin e bebeve ; këmbësorë për foshnjat; 

celularë [dekorim]; tingujt e erës [dekorim]; vepra arti prej druri, dylli, gipsi ose plastike; 

figurina prej druri, dylli, gipsi ose plastike; statuja prej druri, dylli, gipsi ose plastike; 

lukuni për qen; lukuni për kafshë shtëpiake; kuti letrash, jo prej metali apo murature; 

arkivole  
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21  Enë tavoline, të ndryshme nga thikat, pirunët dhe lugët; pjata tavoline; enë për pije; gota 

për pije; gota e madhe; filxhan; pjatë filxhani; shërbime çaji [enë tavoline]; çajnikët; enë 

për sheqer; kuti çaji; shërbime kafeje [enë tavoline]; xhezve për kafe, jo elektrike; ibrik, jo 

elektrik; fyshtë për pije; përzierëse për kokteje; darë akulli; përzierës për kokteje; shishe për 

pije për sport; termus; shishe; bocë; tapa, elektrike dhe jo elektrike; hapëse shishe, elektrike 

dhe jo elektrike; aeratorët e verës; derdhje vere; komplete likeri; tabaka për qëllime 

shtëpiake; dyshekë, jo prej letre apo tekstili; shporta të montuara për piknik, duke përfshirë 

enët; vazo; shandan [mbajtës qiri]; shandanët; djegës parfumi; kutitë e montuara të kota; 

furça rroje; mbajtës i furçave për rroje; krehër; furça për këpucë; dru këpucësh; lugë e 

këpucëve; tenxhere; vazo lulesh; mbulesa për vazo lulesh, jo prej letre; kuti dritaresh; 

kanaçe lotimi; banka monedhash; vepra arti prej porcelani, qeramike, balte, terrakota ose 

qelqi; figurina prej porcelani, qeramike, balte, terrakota ose qelqi; enë porcelani; tasat 

[sahan]; gota me vezë; bodrumet e kripës; tenxhere me piper; kallëpe për kek ; fikse 

qirinjsh; shpërndarës vaji aromatikë, të ndryshëm nga shpërndarësit e kallamit, elektrike 

dhe jo elektrikë; avullues parfumi; enë tualeti; brushat; furça dhëmbësh; furça për qerpikët; 

brushat e vetullave; enë kozmetike; brushat e grimit; sfungjerë për grim; pudër pluhur; kuti 

pudre, bosh; kosha letre të mbeturinave; sfera qelqi dekorative; statuja prej porcelani, 

qeramike, enë balte, terrakota ose qelqi.  

26  Mbërthyes për këpucë; gjilpëra për qepje; kërrapza për thurje; kuti gjilpërash; shënja të 

reja dekorative [butona]; shirita flokësh; beret për flokë ; kaçurrela flokësh, elektrike dhe jo 

elektrike, përveç mjeteve të dorës; kuti për qepje; skaje për veshje; kopsa [aksesorë 

veshjesh]; kopsat e këpucëve; kopsa për çanta; butona; shirita krahu [aksesorë veshjesh]; 

bukuri, të ndryshme nga stolitë apo unazat e çelësave; karfica [aksesorë veshjesh]; qëndisje; 

artikuj dekorativë për flokë; këllëf i qepur; numrat për konkurrentëve; fileto gjilpërash; 

kunjat e kapelave, përveç stolive; karficat e flokëve; karfica, përveç stolive; mbërthyes me 

zinxhir; kapëse rripi ; kapëse për çanta; rrjeta flokësh; kurora artificiale; kreshtë [punë 

dantelle]; lidhëse këpucësh; aplikues [alaber]; komplete për qepje; harqe për flokët; arna 

ngjitëse të nxehtësisë për dekorimin e artikujve tekstili [alaber]; copëza ngjitëse për ngrohje 

për riparimin e artikujve tekstile; kunjat bobby; shirita për shirita ; shirita dhe harqe, jo prej 

letre, për paketimin e dhuratave; shirita për flokët.  

27  Mbulesa dyshemeje; qilima dhe qilima; dyshekë dyshemeje; dyshekë joga; dyshekë për 

dyer; dyshekë për banjë; qilima për automobila; dyshekë; mbulesa muri tekstili; letër-muri; 

letër-muri tekstili; perde muri, jo prej tekstili  

28  Topa për lojëra; topa për lojëra ; duke luajtur topa; mermere për lojëra ; topa të bilardos; 

koka të anijes; kuota; raketa; shenjat e bilardos; kaca; birili [lojëra]; doreza për lojëra; 

doreza bejsbolli; doreza boksi; thasë grushtimi; kambana memece; bar-këmbanat; litarë 

kërcimi [artikuj sportive]; objektivat ; mjete për gjuajtje me hark; shigjetat ; bumerangët; 

disqe fluturuese [lodra]; qift; paragliderë; tavolina bilardosh; tavolina futbolli; tavolina për 

pingpong; pishina [artikuj për luajtje]; pishinë që noton me ajër; trampolina; lëkundjet; 

rrëshqitje [gjërat e lojërave]; çadrat e lojërave; karroca për çanta golfi ; çanta golfi, me ose 

pa rrota; klube golfi; skateboards ; patina me rrota ; patina akulli; këpucë dëbore; çanta të 

dizajnuara posaçërisht për raketa; ski; çanta të dizajnuara posaçërisht për ski; snoëboards; 

sajë [artikuj sportive]; ski uji; dërrasat e sërfit; zinxhirët e dërrasës së sërfit; çanta të 

dizajnuara posaçërisht për dërrasat e sërfit; tabela me vozitje; dërrasa vela ; rrokullisje për 

not; krahë uji; roje bërryli [artikuj sportive] ; mbrojtëse gjuri [artikuj sportive]; mbrojtëse e 

këmbëve [artikuj sportive]; gota mbrojtëse për sport; triçikleta për foshnja [lodra]; skuter 
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[lodra]; automjete lodrash; lodra ; kuaj lëkundëse; palestra për fëmijë ; celularë lodër ; 

trokas [gjërat e lojërave]; lodra prej pelushi; lodra prej pelushi me batanije komforti të 

bashkangjitur; kukulla ; veshje kukullash; shtëpi kukullash; figura lodrash ; kukulla ; maska 

[gjërat e lojërave]; maja tjerrëse [lodra]; robotë lodrash; automjete lodrash me telekomandë; 

konsola për lojëra video; kontrollues për konsolat e lojërave; drone [lodra]; lojëra; lojëra 

ndërtimi; blloqe ndërtimi [lodra] ; lojëra në sallon; lojëra tavoline; gjëegjëza; tabela shahu; 

dërrasa shami ; letra për lojë; karta tregtare për lojëra; sportele [disqe] për lojëra; gota për 

zare; zare; lodra për kafshë shtëpiake; globe dëbore; flluska sapuni [lodra]; konfeti ; lodra të 

reja për festa; krisur e Krishtlindjeve [risitë e festës]; tullumbace feste; pemët e 

Krishtlindjeve nga materiali sintetik; stoli për pemët e Krishtlindjeve, përveç dritave, 

qirinjve dhe ëmbëlsirave. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1835 

(220) 07/12/2022 

(731) LOUIS VUITTON MALLETIER 

(French company) 2 rue du Pont Neuf 

75001 Paris, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Ndezës zjarri; derdhje letre për ndezjen e zjarrit; qirinj; qirinj të parfumuar; dyllë 

blete për përdorim në prodhimin e kozmetikës; dyll [lëndë e parë]; karburant për ndriçim; 

yndyrat për ruajtjen e lëkurës; yndyrë për lëkurë; vajra për ndriçim; vajra për ruajtjen e 

lëkurës; fitil llambash; fitila për qirinj; dritat e natës [qirinj].  

11  Llambat; llambat elektrike; llambat e dyshemesë; llambadarë; fenerë për ndriçim; 

abazhurë; shpërndarës të dritës; dritat me fije për dekorim festiv; fenerë kinezë; dritat e 

tavanit; projektorë me dritë; llampa rruge; elektrik dore elektrike; poq elektrik; tifozët [ajri i 

kondicionuar]; instalimet dhe aparatet e ventilimit [ajri i kondicionuar]; aparate për 

deodorimin e ajrit; djegës; shishe me ujë të nxehtë; ibrik, elektrik; aparate elektrike të 

kafes; tostera buke; enë gatimi, elektrike; frigorifer.  

20  Mobilje; garderoba; komodina; bufe; rafte pjatash; vitrina [mobilje]; rafte librash; pjesë 

për rafte; kabinete dosjesh; tavolina; tavolina; mobilje zyre; tavolina mbështetëse; karroca 

për çaj; karroca [mobilje]; tavolina në këmbë; platformë mbështetëse [mobilje]; pjesë të 

sipërme të tavolinave; komodina; divane; kanape; kolltuqe; shezllone; karrige [ulëse]; stol; 

stol me këmbës; bankë [mobilje]; shtretër; shtroja, përveç lirit; bazat e shtratit; dyshekë; 

mobilje me fryrje; dyshekë gjumi; ekrane [mobilje]; grila të brendshme për dritare 

[mobilje]; stenda për peshqirë [mobilje]; stendat për çadra; raftet e revistave; mbështetëse 

librash [mobilje]; stenda për ekspozim; ekspozita të organizatorëve të stolive; piedestale me 
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vazo lulesh; stenda lulesh [mobilje]; pallto; grepa rrobash, jo prej metali; varëse rrobash; 

mbulesa rrobash [magazinimi]; varëse çantash, jo prej metali; dry, të ndryshëm nga ato 

elektronike, jo prej metali; unaza të ndara për çelsa, jo prej metali; çelësa plastikë; pllaka 

identiteti, jo prej metali; etiketa plastike; ventilatorë për përdorim personal, jo elektrik; 

jastëkë; jastëkë ; jastëkë për kafshët shtëpiake; tabelat e ekspozimit; tabela prej druri ose 

plastike; korniza fotografish ; pasqyra [syze për shikim]; pasqyra dore [pasqyra tualeti]; 

tabaka, jo prej metali; tavolina për prehër ; shporta, jo prej metali; kuti veglash, jo prej 

metali, bosh; kuti prej druri ose plastike; gjoks, jo prej metali; gjoks për lodra; djepa; 

shportaa thuprash; karrige të larta për bebe; krevat fëmijësh për bebe; lodra për bebe; 

dyshekë për kopshte për fëmijë; dyshekë për ndërrimin e bebeve ; këmbësorë për foshnjat; 

celularë [dekorim]; tingujt e erës [dekorim]; vepra arti prej druri, dylli, gipsi ose plastike; 

figurina prej druri, dylli, gipsi ose plastike; statuja prej druri, dylli, gipsi ose plastike; 

lukuni për qen; lukuni për kafshë shtëpiake; kuti letrash, jo prej metali apo murature; 

arkivole.  

21  :  Enë tavoline, të ndryshme nga thikat, pirunët dhe lugët; pjata tavoline; enë për pije; 

gota për pije; gota e madhe; filxhan; pjatë filxhani; shërbime çaji [enë tavoline]; çajnikët; 

enë për sheqer; kuti çaji; shërbime kafeje [enë tavoline]; xhezve për kafe, jo elektrike; ibrik, 

jo elektrik; fyshtë për pije; përzierëse për kokteje; darë akulli; përzierës për kokteje; shishe 

për pije për sport; termus; shishe; bocë; tapa, elektrike dhe jo elektrike; hapëse shishe, 

elektrike dhe jo elektrike; aeratorët e verës; derdhje vere; komplete likeri; tabaka për 

qëllime shtëpiake; dyshekë, jo prej letre apo tekstili; shporta të montuara për piknik, duke 

përfshirë enët; vazo; shandan [mbajtës qiri]; shandanët; djegës parfumi; kutitë e montuara 

të kota; furça rroje; mbajtës i furçave për rroje; krehër; furça për këpucë; dru këpucësh; 

lugë e këpucëve; tenxhere; vazo lulesh; mbulesa për vazo lulesh, jo prej letre; kuti 

dritaresh; kanaçe lotimi; banka monedhash; vepra arti prej porcelani, qeramike, balte, 

terrakota ose qelqi; figurina prej porcelani, qeramike, balte, terrakota ose qelqi; enë 

porcelani; tasat [sahan]; gota me vezë; bodrumet e kripës; tenxhere me piper; kallëpe për 

kek ; fikse qirinjsh; shpërndarës vaji aromatikë, të ndryshëm nga shpërndarësit e kallamit, 

elektrike dhe jo elektrikë; avullues parfumi; enë tualeti; brushat; furça dhëmbësh; furça për 

qerpikët; brushat e vetullave; enë kozmetike; brushat e grimit; sfungjerë për grim; pudër 

pluhur; kuti pudre, bosh; kosha letre të mbeturinave; sfera qelqi dekorative; statuja prej 

porcelani, qeramike, enë balte, terrakota ose qelqi.  

26  Mbërthyes për këpucë; gjilpëra për qepje; kërrapza për thurje; kuti gjilpërash; shënja të 

reja dekorative [butona]; shirita flokësh; beret për flokë ; kaçurrela flokësh, elektrike dhe jo 

elektrike, përveç mjeteve të dorës; kuti për qepje; skaje për veshje; kopsa [aksesorë 

veshjesh]; kopsat e këpucëve; kopsa për çanta; butona; shirita krahu [aksesorë veshjesh]; 

bukuri, të ndryshme nga stolitë apo unazat e çelësave; karfica [aksesorë veshjesh]; qëndisje; 

artikuj dekorativë për flokë; këllëf i qepur; numrat për konkurrentëve; fileto gjilpërash; 

kunjat e kapelave, përveç stolive; karficat e flokëve; karfica, përveç stolive; mbërthyes me 

zinxhir; kapëse rripi ; kapëse për çanta; rrjeta flokësh; kurora artificiale; kreshtë [punë 

dantelle]; lidhëse këpucësh; aplikues [alaber]; komplete për qepje; harqe për flokët; arna 

ngjitëse të nxehtësisë për dekorimin e artikujve tekstili [alaber]; copëza ngjitëse për ngrohje 

për riparimin e artikujve tekstile; kunjat bobby; shirita për shirita ; shirita dhe harqe, jo prej 

letre, për paketimin e dhuratave; shirita për flokët.  

27  Mbulesa dyshemeje; qilima dhe qilima; dyshekë dyshemeje; dyshekë joga; dyshekë për 

dyer; dyshekë për banjë; qilima për automobila; dyshekë; mbulesa muri tekstili; letër-muri; 
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letër-muri tekstili; perde muri, jo prej tekstili.  

28  Topa për lojëra; topa për lojëra ; duke luajtur topa; mermere për lojëra ; topa të bilardos; 

koka të anijes; kuota; raketa; shenjat e bilardos; kaca; birili [lojëra]; doreza për lojëra; 

doreza bejsbolli; doreza boksi; thasë grushtimi; kambana memece; bar-këmbanat; litarë 

kërcimi [artikuj sportive]; objektivat ; mjete për gjuajtje me hark; shigjetat ; bumerangët; 

disqe fluturuese [lodra]; qift; paragliderë; tavolina bilardosh; tavolina futbolli; tavolina për 

pingpong; pishina [artikuj për luajtje]; pishinë që noton me ajër; trampolina; lëkundjet; 

rrëshqitje [gjërat e lojërave]; çadrat e lojërave; karroca për çanta golfi ; çanta golfi, me ose 

pa rrota; klube golfi; skateboards ; patina me rrota ; patina akulli; këpucë dëbore; çanta të 

dizajnuara posaçërisht për raketa; ski; çanta të dizajnuara posaçërisht për ski; snoëboards; 

sajë [artikuj sportive]; ski uji; dërrasat e sërfit; zinxhirët e dërrasës së sërfit; çanta të 

dizajnuara posaçërisht për dërrasat e sërfit; tabela me vozitje; dërrasa vela ; rrokullisje për 

not; krahë uji; roje bërryli [artikuj sportive] ; mbrojtëse gjuri [artikuj sportive]; mbrojtëse e 

këmbëve [artikuj sportive]; gota mbrojtëse për sport; triçikleta për foshnja [lodra]; skuter 

[lodra]; automjete lodrash; lodra ; kuaj lëkundëse; palestra për fëmijë ; celularë lodër ; 

trokas [gjërat e lojërave]; lodra prej pelushi; lodra prej pelushi me batanije komforti të 

bashkangjitur; kukulla ; veshje kukullash; shtëpi kukullash; figura lodrash ; kukulla ; maska 

[gjërat e lojërave]; maja tjerrëse [lodra]; robotë lodrash; automjete lodrash me telekomandë; 

konsola për lojëra video; kontrollues për konsolat e lojërave; drone [lodra]; lojëra; lojëra 

ndërtimi; blloqe ndërtimi [lodra] ; lojëra në sallon; lojëra tavoline; gjëegjëza; tabela shahu; 

dërrasa shami ; letra për lojë; karta tregtare për lojëra; sportele [disqe] për lojëra; gota për 

zare; zare; lodra për kafshë shtëpiake; globe dëbore; flluska sapuni [lodra]; konfeti ; lodra të 

reja për festa; krisur e Krishtlindjeve [risitë e festës]; tullumbace feste; pemët e 

Krishtlindjeve nga materiali sintetik; stoli për pemët e Krishtlindjeve, përveç dritave, 

qirinjve dhe ëmbëlsirave. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1836 

(220) 07/12/2022 

(731) LOUIS VUITTON MALLETIER 

(French company) 2 rue du Pont Neuf 

75001 Paris, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Ndezës zjarri; derdhje letre për ndezjen e zjarrit; qirinj; qirinj të parfumuar; dyllë 

blete për përdorim në prodhimin e kozmetikës; dyll [lëndë e parë]; karburant për ndriçim; 

yndyrat për ruajtjen e lëkurës; yndyrë për lëkurë; vajra për ndriçim; vajra për ruajtjen e 
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lëkurës; fitil llambash; fitila për qirinj; dritat e natës [qirinj].  

11  Llambat; llambat elektrike; llambat e dyshemesë; llambadarë; fenerë për ndriçim; 

abazhurë; shpërndarës të dritës; dritat me fije për dekorim festiv; fenerë kinezë; dritat e 

tavanit; projektorë me dritë; llampa rruge; elektrik dore elektrike; poq elektrik; tifozët [ajri i 

kondicionuar]; instalimet dhe aparatet e ventilimit [ajri i kondicionuar]; aparate për 

deodorimin e ajrit; djegës; shishe me ujë të nxehtë; ibrik, elektrik; aparate elektrike të 

kafes; tostera buke; enë gatimi, elektrike; frigorifer  

20  Mobilje; garderoba; komodina; bufe; rafte pjatash; vitrina [mobilje]; rafte librash; pjesë 

për rafte; kabinete dosjesh; tavolina; tavolina; mobilje zyre; tavolina mbështetëse; karroca 

për çaj; karroca [mobilje]; tavolina në këmbë; platformë mbështetëse [mobilje]; pjesë të 

sipërme të tavolinave; komodina; divane; kanape; kolltuqe; shezllone; karrige [ulëse]; stol; 

stol me këmbës; bankë [mobilje]; shtretër; shtroja, përveç lirit; bazat e shtratit; dyshekë; 

mobilje me fryrje; dyshekë gjumi; ekrane [mobilje]; grila të brendshme për dritare 

[mobilje]; stenda për peshqirë [mobilje]; stendat për çadra; raftet e revistave; mbështetëse 

librash [mobilje]; stenda për ekspozim; ekspozita të organizatorëve të stolive; piedestale me 

vazo lulesh; stenda lulesh [mobilje]; pallto; grepa rrobash, jo prej metali; varëse rrobash; 

mbulesa rrobash [magazinimi]; varëse çantash, jo prej metali; dry, të ndryshëm nga ato 

elektronike, jo prej metali; unaza të ndara për çelsa, jo prej metali; çelësa plastikë; pllaka 

identiteti, jo prej metali; etiketa plastike; ventilatorë për përdorim personal, jo elektrik; 

jastëkë; jastëkë ; jastëkë për kafshët shtëpiake; tabelat e ekspozimit; tabela prej druri ose 

plastike; korniza fotografish ; pasqyra [syze për shikim]; pasqyra dore [pasqyra tualeti]; 

tabaka, jo prej metali; tavolina për prehër ; shporta, jo prej metali; kuti veglash, jo prej 

metali, bosh; kuti prej druri ose plastike; gjoks, jo prej metali; gjoks për lodra; djepa; 

shportaa thuprash; karrige të larta për bebe; krevat fëmijësh për bebe; lodra për bebe; 

dyshekë për kopshte për fëmijë; dyshekë për ndërrimin e bebeve ; këmbësorë për foshnjat; 

celularë [dekorim]; tingujt e erës [dekorim]; vepra arti prej druri, dylli, gipsi ose plastike; 

figurina prej druri, dylli, gipsi ose plastike; statuja prej druri, dylli, gipsi ose plastike; 

lukuni për qen; lukuni për kafshë shtëpiake; kuti letrash, jo prej metali apo murature; 

arkivole  

21  Enë tavoline, të ndryshme nga thikat, pirunët dhe lugët; pjata tavoline; enë për pije; gota 

për pije; gota e madhe; filxhan; pjatë filxhani; shërbime çaji [enë tavoline]; çajnikët; enë 

për sheqer; kuti çaji; shërbime kafeje [enë tavoline]; xhezve për kafe, jo elektrike; ibrik, jo 

elektrik; fyshtë për pije; përzierëse për kokteje; darë akulli; përzierës për kokteje; shishe për 

pije për sport; termus; shishe; bocë; tapa, elektrike dhe jo elektrike; hapëse shishe, elektrike 

dhe jo elektrike; aeratorët e verës; derdhje vere; komplete likeri; tabaka për qëllime 

shtëpiake; dyshekë, jo prej letre apo tekstili; shporta të montuara për piknik, duke përfshirë 

enët; vazo; shandan [mbajtës qiri]; shandanët; djegës parfumi; kutitë e montuara të kota; 

furça rroje; mbajtës i furçave për rroje; krehër; furça për këpucë; dru këpucësh; lugë e 

këpucëve; tenxhere; vazo lulesh; mbulesa për vazo lulesh, jo prej letre; kuti dritaresh; 

kanaçe lotimi; banka monedhash; vepra arti prej porcelani, qeramike, balte, terrakota ose 

qelqi; figurina prej porcelani, qeramike, balte, terrakota ose qelqi; enë porcelani; tasat 

[sahan]; gota me vezë; bodrumet e kripës; tenxhere me piper; kallëpe për kek ; fikse 

qirinjsh; shpërndarës vaji aromatikë, të ndryshëm nga shpërndarësit e kallamit, elektrike 

dhe jo elektrikë; avullues parfumi; enë tualeti; brushat; furça dhëmbësh; furça për qerpikët; 

brushat e vetullave; enë kozmetike; brushat e grimit; sfungjerë për grim; pudër pluhur; kuti 

pudre, bosh; kosha letre të mbeturinave; sfera qelqi dekorative; statuja prej porcelani, 
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qeramike, enë balte, terrakota ose qelqi.  

26  Mbërthyes për këpucë; gjilpëra për qepje; kërrapza për thurje; kuti gjilpërash; shënja të 

reja dekorative [butona]; shirita flokësh; beret për flokë ; kaçurrela flokësh, elektrike dhe jo 

elektrike, përveç mjeteve të dorës; kuti për qepje; skaje për veshje; kopsa [aksesorë 

veshjesh]; kopsat e këpucëve; kopsa për çanta; butona; shirita krahu [aksesorë veshjesh]; 

bukuri, të ndryshme nga stolitë apo unazat e çelësave; karfica [aksesorë veshjesh]; qëndisje; 

artikuj dekorativë për flokë; këllëf i qepur; numrat për konkurrentëve; fileto gjilpërash; 

kunjat e kapelave, përveç stolive; karficat e flokëve; karfica, përveç stolive; mbërthyes me 

zinxhir; kapëse rripi ; kapëse për çanta; rrjeta flokësh; kurora artificiale; kreshtë [punë 

dantelle]; lidhëse këpucësh; aplikues [alaber]; komplete për qepje; harqe për flokët; arna 

ngjitëse të nxehtësisë për dekorimin e artikujve tekstili [alaber]; copëza ngjitëse për ngrohje 

për riparimin e artikujve tekstile; kunjat bobby; shirita për shirita ; shirita dhe harqe, jo prej 

letre, për paketimin e dhuratave; shirita për flokët  

27  Mbulesa dyshemeje; qilima dhe qilima; dyshekë dyshemeje; dyshekë joga; dyshekë për 

dyer; dyshekë për banjë; qilima për automobila; dyshekë; mbulesa muri tekstili; letër-muri; 

letër-muri tekstili; perde muri, jo prej tekstili  

28  Topa për lojëra; topa për lojëra ; duke luajtur topa; mermere për lojëra ; topa të bilardos; 

koka të anijes; kuota; raketa; shenjat e bilardos; kaca; birili [lojëra]; doreza për lojëra; 

doreza bejsbolli; doreza boksi; thasë grushtimi; kambana memece; bar-këmbanat; litarë 

kërcimi [artikuj sportive]; objektivat ; mjete për gjuajtje me hark; shigjetat ; bumerangët; 

disqe fluturuese [lodra]; qift; paragliderë; tavolina bilardosh; tavolina futbolli; tavolina për 

pingpong; pishina [artikuj për luajtje]; pishinë që noton me ajër; trampolina; lëkundjet; 

rrëshqitje [gjërat e lojërave]; çadrat e lojërave; karroca për çanta golfi ; çanta golfi, me ose 

pa rrota; klube golfi; skateboards ; patina me rrota ; patina akulli; këpucë dëbore; çanta të 

dizajnuara posaçërisht për raketa; ski; çanta të dizajnuara posaçërisht për ski; snoëboards; 

sajë [artikuj sportive]; ski uji; dërrasat e sërfit; zinxhirët e dërrasës së sërfit; çanta të 

dizajnuara posaçërisht për dërrasat e sërfit; tabela me vozitje; dërrasa vela ; rrokullisje për 

not; krahë uji; roje bërryli [artikuj sportive] ; mbrojtëse gjuri [artikuj sportive]; mbrojtëse e 

këmbëve [artikuj sportive]; gota mbrojtëse për sport; triçikleta për foshnja [lodra]; skuter 

[lodra]; automjete lodrash; lodra ; kuaj lëkundëse; palestra për fëmijë ; celularë lodër ; 

trokas [gjërat e lojërave]; lodra prej pelushi; lodra prej pelushi me batanije komforti të 

bashkangjitur; kukulla ; veshje kukullash; shtëpi kukullash; figura lodrash ; kukulla ; maska 

[gjërat e lojërave]; maja tjerrëse [lodra]; robotë lodrash; automjete lodrash me telekomandë; 

konsola për lojëra video; kontrollues për konsolat e lojërave; drone [lodra]; lojëra; lojëra 

ndërtimi; blloqe ndërtimi [lodra] ; lojëra në sallon; lojëra tavoline; gjëegjëza; tabela shahu; 

dërrasa shami ; letra për lojë; karta tregtare për lojëra; sportele [disqe] për lojëra; gota për 

zare; zare; lodra për kafshë shtëpiake; globe dëbore; flluska sapuni [lodra]; konfeti ; lodra të 

reja për festa; krisur e Krishtlindjeve [risitë e festës]; tullumbace feste; pemët e 

Krishtlindjeve nga materiali sintetik; stoli për pemët e Krishtlindjeve, përveç dritave, 

qirinjve dhe ëmbëlsirave. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1838 

(220) 07/12/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje Blvd. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, 

(540)  TOLZANO 
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Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike kardiovaskulare; preparate farmaceutike për trajtimin e 

hiperkolesterolemisë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1839 

(220) 08/12/2022 

(731) Heineken Brouwerijen B.V.  

Tweede Weteringplantsoen 21 

1017 ZD AMSTERDAM 

Holandë, NL 

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

"Pallaska @ Asociates" Rruga Ali Pashë 

Tepelena Ivy Residence Nr.12 10000, 

Prishtine 
 

(540)  HEINEKEN SILVER 

 

 
     

 

(511) 32  Birra, birra jo-alkoolike.   

33  Pije alkoolike (me përjashtim të birrave); ujë i gazuar me alkool [hard seltzers]   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1840 

(220) 08/12/2022 

(731) PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starčevića 32 48000 Koprivnica  

HR 

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

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

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  KEKSOLINO 

 

 
     

 

(511) 5  Ushqim për fëmijë, Preparate ushqyese për të sapolindurit dhe foshnjat, 

Suplemente dietike dhe ushqimore.  

29  Pije e aromzatizuar nga qumështi, ëmbëlsira me përmbajtje qumështi.  

30  Drithëra, pure (qull) dhe krunde (grimca) për mëngjes; Pure me bazë qumështi me 

drithëra (për ushqim); Pure (qull) e cila përgatitet i menjëherë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1843 

(220) 08/12/2022 

(731) CONCORDIA Sozialprojekte 

Gemeinnützige Privatstiftung 

(540)   
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Hochstettergasse 6, A-1020 Wien, AT 

(591)  Ngjyrë e verdhë, ngjyrë portokalli, e 

kuqe, e gjelbër, e bardhë, e zezë, ngjyrë 

bezhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 36  Mbledhja e fondeve për bamirësi.    

39  Organizimi i udhëtimeve edukative.    

41  Shkollat, në veçanti shkollat profesionale dhe shkollat e muzikës; shërbime argëtimi në 

natyrën e shfaqjeve nga një orkestër; shërbime për çerdhe; shërbimet bamirëse, përkatësisht 

edukimi dhe ofrimi i trajnimit, në veçanti trajnimi profesional; aktivitete sportive; kryerja e 

trajnimeve në fushën e konsulencës për stilin e jetës; botimi dhe redaktimi i librave, 

gazetave, revistave dhe mjeteve të tjera informative, duke përfshirë edhe mjetet elektronike.    

43  Shërbime bamirësie, përkatësisht sigurimi i strehimit të përkohshëm dhe afatgjatë për 

personat e pastrehë, veçanërisht fëmijët, shpërndarja e të dhuruara, ushqimeve dhe veshjeve 

për personat në nevojë, shërbime që i referohen vetndihmës, organizimin dhe grumbullimin 

e donacioneve bamirëse; banim i mbrojtur (shërbime për shtëpitë e fëmijeve dhe të të 

moshuarve).    

44  Shërbimet e terapisë, në veçanti terapia muzikore; shërbimet e infermierisë, veçanërisht 

në fushën e kujdesit geriatrik.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1845 

(220) 09/12/2022 

(731) Sihana Bejtullahu  

Organizata Joqeveritare GERMIN 

Tringe Smajli 49/1, 10000 Prishtina, 

Kosovo, KS 

(591) Terkiz,verdhë, gjelbërt,pembe,vjollce 

qelt, kaltër, zezë, bardhë, kuqe 

(740)  Fazli Brahaj “Hodaj&Partners” 

Rr.”Ali Vitia”, lokali 347, Prishtina Fryn, 

Kalabri, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Shërbimet arsimore, në veçanti ofrimin e mentorimit, mësimdhënies, klasave, 

seminareve dhe punëtorive të ndryshme, pajisjeve për kompjuterë të gjitha format e 

edukimit ose trajnimit, shërbimet që kanë qëllim bazë argëtimin, zbavitjen ose rekreacionin 

e njerëzve, si dhe prezantimin e veprave të artit ose të letërsisë për publikun për qëllime 

kulturore ose edukative, Kjo klasë ndër të tjera përfshin edhe shërbimet e sporteve 

elektronike (esports), shpërndarja e filmit, prodhim filmash, përveç filmave reklamues, 

ofrimi i informacionit në fushën e arsimit, ofrimi i informacionit në fushën e argëtimit, 

ofrimi i informacionit në lidhje me aktivitetet rekreative, shërbimet e gazetarëve të lajmeve, 

ofrimi i publikimeve elektronike online, të pashkarkueshme, raportim fotografik, argëtim 

televiziv etj. Shërbime argëtuese dhe edukative në natyrën e programeve të vazhdueshme 
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televizive dhe radiofonike në fushën e basketbollit dhe realizimin e lojërave të 

drejtpërdrejta të basketbollit dhe ekspozitave të basketbollit; prodhimi dhe shpërndarja e 

emisioneve radiotelevizive me lojëra basketbolli, ngjarje basketbolli dhe programe në 

fushën e basketbollit; mbajtja dhe organizimi i takimeve per marrjen e vlerësimeve dhe 

instrukcioneve të basketbollit, takimeve dhe kampeve të trajnerëve, takimeve dhe kampeve 

të ekipeve të kërcimit dhe lojërave të basketbollit; shërbime argëtimi në natyrën e 

paraqitjeve personale nga një figurë e veshur me kostum ose si ekip kërcimi në lojëra dhe 

ekspozita basketbolli, takime për vlerësimin e lojtarëve, kampe, promovime dhe ngjarje të 

tjera të lidhura me basketbollin, ngjarje dhe festa speciale; shërbimet e klubit të tifozëve; 

shërbime argëtimi, përkatësisht ofrimi i një faqe interneti që përmban materiale 

multimediale të pashkarkueshme në natyrën e pikave kryesore televizive, pikat kryesore 

televizive interaktive, regjistrimet video, regjistrimet e transmetimeve si video, përzgjedhjet 

e videove interaktive, radio programet, pikat kryesore të radios dhe regjistrimet audio në 

fushën e basketbollit ; ofrimin e lajmeve dhe informacioneve në natyrën e statistikave dhe 

gjërave të vogla në fushën e basketbollit; lojëra të pashkarkueshme në linjë, përkatësisht 

lojëra kompjuterike, video lojëra, video lojëra interaktive dhe lojëra të vogla; shërbime 

argëtimi në natyrën e ligave të basketbollit në formë fantazie; sigurimi i një databaze 

kompjuterike online në fushën e basketbollit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1846 

(220) 09/12/2022 

(731) Sihana Bejtullahu  

Organizata Joqeveritare GERMIN 

Tringe Smajli 49/1, 10000 Prishtina, 

Kosovo, KS 

(591) Terkiz,verdhë, gjelbërt,pembe,vjollce 

qelt, kaltër, zezë, bardhë, kuqe 

(740)  Fazli Brahaj “Hodaj&Partners” 

Rr.”Ali Vitia”, lokali 347, Prishtina Fryn, 

Kalabri, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Shërbimet arsimore, në veçanti ofrimin e mentorimit, mësimdhënies, klasave, 

seminareve dhe punëtorive të ndryshme, pajisjeve për kompjuterë të gjitha format e 

edukimit ose trajnimit, shërbimet që kanë qëllim bazë argëtimin, zbavitjen ose rekreacionin 

e njerëzve, si dhe prezantimin e veprave të artit ose të letërsisë për publikun për qëllime 

kulturore ose edukative, Kjo klasë ndër të tjera përfshin edhe shërbimet e sporteve 

elektronike (esports), shpërndarja e filmit, prodhim filmash, përveç filmave reklamues, 

ofrimi i informacionit në fushën e arsimit, ofrimi i informacionit në fushën e argëtimit, 

ofrimi i informacionit në lidhje me aktivitetet rekreative, shërbimet e gazetarëve të lajmeve, 

ofrimi i publikimeve elektronike online, të pashkarkueshme, raportim fotografik, argëtim 

televiziv etj. Shërbime argëtuese dhe edukative në natyrën e programeve të vazhdueshme 

televizive dhe radiofonike në fushën e basketbollit dhe realizimin e lojërave të 

drejtpërdrejta të basketbollit dhe ekspozitave të basketbollit; prodhimi dhe shpërndarja e 

emisioneve radiotelevizive me lojëra basketbolli, ngjarje basketbolli dhe programe në 
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fushën e basketbollit; mbajtja dhe organizimi i takimeve per marrjen e vlerësimeve dhe 

instrukcioneve të basketbollit, takimeve dhe kampeve të trajnerëve, takimeve dhe kampeve 

të ekipeve të kërcimit dhe lojërave të basketbollit; shërbime argëtimi në natyrën e 

paraqitjeve personale nga një figurë e veshur me kostum ose si ekip kërcimi në lojëra dhe 

ekspozita basketbolli, takime për vlerësimin e lojtarëve, kampe, promovime dhe ngjarje të 

tjera të lidhura me basketbollin, ngjarje dhe festa speciale; shërbimet e klubit të tifozëve; 

shërbime argëtimi, përkatësisht ofrimi i një faqe interneti që përmban materiale 

multimediale të pashkarkueshme në natyrën e pikave kryesore televizive, pikat kryesore 

televizive interaktive, regjistrimet video, regjistrimet e transmetimeve si video, përzgjedhjet 

e videove interaktive, radio programet, pikat kryesore të radios dhe regjistrimet audio në 

fushën e basketbollit ; ofrimin e lajmeve dhe informacioneve në natyrën e statistikave dhe 

gjërave të vogla në fushën e basketbollit; lojëra të pashkarkueshme në linjë, përkatësisht 

lojëra kompjuterike, video lojëra, video lojëra interaktive dhe lojëra të vogla; shërbime 

argëtimi në natyrën e ligave të basketbollit në formë fantazie; sigurimi i një databaze 

kompjuterike online në fushën e basketbollit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1847 

(220) 09/12/2022 

(731) Sihana Bejtullahu  

Organizata Joqeveritare GERMIN 

Tringe Smajli 49/1, 10000 Prishtina, 

Kosovo, KS 

(591) Terkiz,verdhë, gjelbërt,pembe,vjollce 

qelt, kaltër, zezë, bardhë, kuqe 

(740)  Fazli Brahaj “Hodaj&Partners” 

Rr.”Ali Vitia”, lokali 347, Prishtina Fryn, 

Kalabri, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Shërbimet arsimore, në veçanti ofrimin e mentorimit, mësimdhënies, klasave, 

seminareve dhe punëtorive të ndryshme, pajisjeve për kompjuterë të gjitha format e 

edukimit ose trajnimit, shërbimet që kanë qëllim bazë argëtimin, zbavitjen ose rekreacionin 

e njerëzve, si dhe prezantimin e veprave të artit ose të letërsisë për publikun për qëllime 

kulturore ose edukative, Kjo klasë ndër të tjera përfshin edhe shërbimet e sporteve 

elektronike (esports), shpërndarja e filmit, prodhim filmash, përveç filmave reklamues, 

ofrimi i informacionit në fushën e arsimit, ofrimi i informacionit në fushën e argëtimit, 

ofrimi i informacionit në lidhje me aktivitetet rekreative, shërbimet e gazetarëve të lajmeve, 

ofrimi i publikimeve elektronike online, të pashkarkueshme, raportim fotografik, argëtim 

televiziv etj. Shërbime argëtuese dhe edukative në natyrën e programeve të vazhdueshme 

televizive dhe radiofonike në fushën e basketbollit dhe realizimin e lojërave të 

drejtpërdrejta të basketbollit dhe ekspozitave të basketbollit; prodhimi dhe shpërndarja e 

emisioneve radiotelevizive me lojëra basketbolli, ngjarje basketbolli dhe programe në 

fushën e basketbollit; mbajtja dhe organizimi i takimeve per marrjen e vlerësimeve dhe 

instrukcioneve të basketbollit, takimeve dhe kampeve të trajnerëve, takimeve dhe kampeve 

të ekipeve të kërcimit dhe lojërave të basketbollit; shërbime argëtimi në natyrën e 
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paraqitjeve personale nga një figurë e veshur me kostum ose si ekip kërcimi në lojëra dhe 

ekspozita basketbolli, takime për vlerësimin e lojtarëve, kampe, promovime dhe ngjarje të 

tjera të lidhura me basketbollin, ngjarje dhe festa speciale; shërbimet e klubit të tifozëve; 

shërbime argëtimi, përkatësisht ofrimi i një faqe interneti që përmban materiale 

multimediale të pashkarkueshme në natyrën e pikave kryesore televizive, pikat kryesore 

televizive interaktive, regjistrimet video, regjistrimet e transmetimeve si video, përzgjedhjet 

e videove interaktive, radio programet, pikat kryesore të radios dhe regjistrimet audio në 

fushën e basketbollit ; ofrimin e lajmeve dhe informacioneve në natyrën e statistikave dhe 

gjërave të vogla në fushën e basketbollit; lojëra të pashkarkueshme në linjë, përkatësisht 

lojëra kompjuterike, video lojëra, video lojëra interaktive dhe lojëra të vogla; shërbime 

argëtimi në natyrën e ligave të basketbollit në formë fantazie; sigurimi i një databaze 

kompjuterike online në fushën e basketbollit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1848 

(220) 09/12/2022 

(731) Sihana Bejtullahu  

Organizata Joqeveritare GERMIN 

Tringe Smajli 49/1, 10000 Prishtina, 

Kosovo, KS 

(591) Zezë, verdhë,gjelbërt,pembe,vjollce 

qelt,kaltër,zezë, bardhë,kuqe 

(740)  Fazli Brahaj “Hodaj&Partners” 

Rr.”Ali Vitia”, lokali 347, Prishtina Fryn, 

Kalabri, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Shërbimet arsimore, në veçanti ofrimin e mentorimit, mësimdhënies, klasave, 

seminareve dhe punëtorive të ndryshme, pajisjeve për kompjuterë të gjitha format e 

edukimit ose trajnimit, shërbimet që kanë qëllim bazë argëtimin, zbavitjen ose rekreacionin 

e njerëzve, si dhe prezantimin e veprave të artit ose të letërsisë për publikun për qëllime 

kulturore ose edukative, Kjo klasë ndër të tjera përfshin edhe shërbimet e sporteve 

elektronike (esports), shpërndarja e filmit, prodhim filmash, përveç filmave reklamues, 

ofrimi i informacionit në fushën e arsimit, ofrimi i informacionit në fushën e argëtimit, 

ofrimi i informacionit në lidhje me aktivitetet rekreative, shërbimet e gazetarëve të lajmeve, 

ofrimi i publikimeve elektronike online, të pashkarkueshme, raportim fotografik, argëtim 

televiziv etj. Shërbime argëtuese dhe edukative në natyrën e programeve të vazhdueshme 

televizive dhe radiofonike në fushën e basketbollit dhe realizimin e lojërave të 

drejtpërdrejta të basketbollit dhe ekspozitave të basketbollit; prodhimi dhe shpërndarja e 

emisioneve radiotelevizive me lojëra basketbolli, ngjarje basketbolli dhe programe në 

fushën e basketbollit; mbajtja dhe organizimi i takimeve per marrjen e vlerësimeve dhe 

instrukcioneve të basketbollit, takimeve dhe kampeve të trajnerëve, takimeve dhe kampeve 

të ekipeve të kërcimit dhe lojërave të basketbollit; shërbime argëtimi në natyrën e 

paraqitjeve personale nga një figurë e veshur me kostum ose si ekip kërcimi në lojëra dhe 

ekspozita basketbolli, takime për vlerësimin e lojtarëve, kampe, promovime dhe ngjarje të 

tjera të lidhura me basketbollin, ngjarje dhe festa speciale; shërbimet e klubit të tifozëve; 
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shërbime argëtimi, përkatësisht ofrimi i një faqe interneti që përmban materiale 

multimediale të pashkarkueshme në natyrën e pikave kryesore televizive, pikat kryesore 

televizive interaktive, regjistrimet video, regjistrimet e transmetimeve si video, përzgjedhjet 

e videove interaktive, radio programet, pikat kryesore të radios dhe regjistrimet audio në 

fushën e basketbollit ; ofrimin e lajmeve dhe informacioneve në natyrën e statistikave dhe 

gjërave të vogla në fushën e basketbollit; lojëra të pashkarkueshme në linjë, përkatësisht 

lojëra kompjuterike, video lojëra, video lojëra interaktive dhe lojëra të vogla; shërbime 

argëtimi në natyrën e ligave të basketbollit në formë fantazie; sigurimi i një databaze 

kompjuterike online në fushën e basketbollit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1850 

(220) 09/12/2022 

(300) 018776641  15/10/2022  EU 

(731) PayPal, Inc., a Delaware corporation 

2211 North First Street, San Jose, California 

95131, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik të shkarkueshëm dhe të regjistruar për përpunimin e pagesave 

elektronike dhe për transferimin e fondeve tek dhe nga të tjerët; softuer kompjuterik të 

shkarkueshëm për krijimin, përgatitjen, menaxhimin, dërgimin, përpunimin, gjurmimin, 

dhe regjistrimin e faturave; softuer kompjuterik të shkarkueshëm për lëshimin e faturave në 

lidhje me transaksionet e pagesave mobile; softuer i shkarkueshëm i aplikacionit mobile për  

përpunimin e pagesave elektronike dhe për transferimin e fondeve tek dhe nga të tjerët; 

softuer vërtetimi (autentifikimi) i shkarkueshëm për kontrollin e qasjes dhe komunikimit 

me kompjuterë dhe rrjete kompjuterike; pajisje kompjuterike për te bërë, vërtetimin, 

lehtësimin, funksionimin, menaxhimin, dhe përpunimin e transaksioneve të pagesave me 

karta krediti, karta debiti, karta më parapagim, karta për pagese, karta të dhuratave, dhe 

forma të tjera të pagesave; pajisjet elektronike, përkatësisht terminalet/stacionet e pikave të 

shitjes, lexuesit e kartave me çipa, lexuesit e kartave të kreditit, lexuesit e kartave të 

pagesave, lexuesit e kartave te telefonave celulare,  mbajtës për mbushje për lexuesit e 

kartave me çip, lexuesit e kartave të kreditit, lexuesit e kartave të pagesave, dhe lexuesi i 

kartave mobile; lexuesit e kartave të koduara dhe të koduara magnetike; lexues elektronikë 

të kartave për pagesa dhe karta krediti; karta krediti të koduara në mënyrë magnetike; kartat 

e pagesave të koduara në mënyrë magnetike sikurse që janë kartat e debitit, kartat e 

dhuratave, kartat e dhuratave të parapaguara, kartat me para të gatshme dhe kartat e debitit 

të parapaguara; softuer i shkarkueshëm për dërgimin, marrjen, pranimin, blerjen, shitjen, 

ruajtjen, transmetimin, tregtimin dhe shkëmbimin e monedhës digjitale, monedhës virtuale, 
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kriptomonedhës, monedhë të qëndrueshme, aseteve digjitale dhe blockchain (sistem i 

regjistrimit të informacionit), aseteve të digjitalizuara, tokenave digjitale, kripto-tokeneve 

dhe tokenave të shërbimeve; softuer i shkarkueshëm për administrimin dhe vërtetimin e 

monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, monedhës se qëndrueshme, 

aseteve digjital, aseteve te blockchain, asete të digjitalizuar, tokenit dixhital, kriptotokenit 

dhe transaksioneve të tokenave të shërbimeve; softuer i shkarkueshëm për t'u përdorur si 

monedhë digjitale, monedhë virtuale, kriptomonedhë, monedhë e qëndrueshme, asete 

digjital, token digjital, kripto token dhe token kuletë për shërbime; softuer i shkarkueshëm 

për transferime të monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, monedhës se 

qëndrueshme, aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara, tokenave digjitale, 

kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve ndërmjet palëve; softuer kompjuterik të 

shkarkueshëm dhe aplikacion softueri mobil të shkarkueshëm për lehtësimin e 

transaksioneve të tregtisë elektronike; softuer kompjuterik të shkarkueshëm, përkatësisht, 

shtesat e shfletuesit të internetit (komponentë të pavarur që shtojnë funksione e 

kompjuterit), shtojcat dhe aplikacionet për përdorim me transaksionet e tregtisë elektronike 

dhe monitorimin e çmimeve të produktit; softuer kompjuterik të shkarkueshëm dhe softuer 

mobil aplikacioni të shkarkueshëm që përmbajnë oferta, marrëveshje, kuponë, zbritje, 

shpërblime, kupona, gjurmim çmimesh, njoftime çmimesh, informacione për krahasimin e 

çmimeve, lidhje me faqet e internetit të shitjes me pakicë të të tjerëve, materiale 

promovuese dhe informacione për zbritjet; set të zhvillimit të softuerit të shkarkueshëm 

(SDK); softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar për krijimin dhe menaxhimin e 

një biznesi dhe një dyqani online/drejtpërdrejtë, përkatësisht, menaxhimi i inventarit, 

përpunimi i porosive, gjurmimi i porosive, kryerja e porosive, gjurmimi i shitjeve, 

mbledhja e të dhënave të shitjeve dhe analizimin e shitjeve; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm dhe i regjistruar që përdoret për transaksionet në pikat e shitjes; softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar që përdoret për të trajnuar dhe menaxhuar 

punonjësit, për të regjistruar orët e punës së punonjësve dhe për të gjeneruar përpunimin e 

listës së pagave; pajisjet elektronike, përkatësisht, terminalet e pikave të shitjes, lexuesit e 

kartave me çip, lexuesit e kartave të kreditit, lexuesit e kartave të pagesave, lexuesit e 

kartave mobile; mbajtëset për mbushjen të përshtatura për përdorim me pajisjet elektronike 

digjitale të dorës, përkatësisht, telefonat celularë, MP3 player, asistentët personale digjitalë, 

terminalet e pikave të shitjes, lexuesit e kartave me çipa, lexuesit e kartave të kreditit, 

lexuesit e kartave të pagesave dhe lexuesit e kartave mobile.  

35  Promovimi i mallrave të të tjerëve, që do të thotë, dhënia e informacionit në lidhje me 

zbritjet, kuponët, zbritjet, kuponat dhe ofertat speciale për mallrat e të tjerëve; promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve duke ofruar lidhje hiperteksti në faqet e internetit të të 

tjerëve; promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve duke ofruar një faqe interneti që 

përmban lidhje me faqet e internetit të shitjes me pakicë në internet të të tjerëve; shërbimet 

e konsulences se biznesit në fushën e pagesave online/drejtëpërdrejtë; menaxhimin dhe 

gjurmimin e kartës së kreditit, kartës së debitit, ACH (transfere elektronike e fondeve), 

kartave të parapaguara, kartave të pagesave dhe formave të tjera të transaksioneve të 

pagesave nëpërmjet rrjeteve të komunikimit elektronik për qëllime te biznesit; menaxhimi i 

informacionit të biznesit, përkatësisht, raportimi elektronik i analitikës së biznesit në lidhje 

me përpunimin e pagesave, vërtetimin,  
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gjurmimin dhe faturimin; menaxhimi i biznesit, përkatësisht optimizimi (përmiresimi) i 

pagesave për bizneset; promovimi i shitjes së mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve duke 

ofruar një faqe interneti që përmban oferta, oferta, kuponë, zbritje, shpërblime, kupona, 

gjurmim çmimesh, njoftime çmimesh, informacione për krahasimin e çmimeve, lidhje me 

faqet e internetit të shitjes me pakicë të të tjerëve, materiale promovuese dhe informacione 

për zbritje; promovimi i shitjes së mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve duke ofruar 

aplikacione interaktive në internet që paraqesin oferta, marrëveshje, kuponë, zbritje, 

shpërblime, kupona, gjurmim të çmimeve, njoftime çmimesh, informacione për krahasimin 

e çmimeve, lidhje me faqet e internetit të shitjes me pakicë të të tjerëve, materiale 

promovuese dhe informacion për zbritjen; ofrimi i programeve të shpërblimeve stimuluese 

përmes lëshimit dhe përpunimit të pikëve të besnikërisë për blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve; shërbimet e besnikërisë ndaj klientit për qëllime komerciale, 

promovuese dhe/ose reklamuese, që do të thotë, administrimi i një programi që u lejon 

pjesëmarrësve të marrin dhe të blejnë pikë ose shpërblime për mallra dhe/ose shërbime.  

36  Shërbime financiare, përkatësisht, transferimi elektronike i fondeve; pastrimin dhe 

bashkërendimin e transaksioneve financiare nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global dhe 

rrjeteve pa tela; ofrimi i një shumëllojshmërie të shërbimeve të pagesave dhe shërbimeve 

financiare, konkretisht, shërbime të përpunimit të pagesave me kartë krediti, lëshimi i 

kartave të kreditit dhe ofrimi i linjave të kreditit personale dhe të biznesit, shërbime të 

pagesave elektronike që përfshijnë përpunimin elektronik dhe transmetimin e mëvonshëm 

të të dhënave të pagesës së faturave, shërbimet e pagesës së faturave me shpërndarja të 

garantuar te pagesë, e gjithë kjo e kryer nëpërmjet një rrjeti global komunikimi; shërbimet e 

përpunimit të transaksioneve me kartë krediti dhe kartë debiti; rimbursimin e përpunimit të 

pagesave për transaksione mashtruese, gabime gjatë transaksionit dhe transaksione të 

kontestuar, konkretisht, transaksione në lidhje me produkte ose shërbime të humbura, të 

dëmtuara, të keqinterpretuara ose të pasakta, të gjitha këto në fushën e blerjeve të pagesave 

elektronike; ofrimi i shërbimeve të mbrojtjes së blerjeve për mallrat dhe shërbimet e blera 

nga të tjerët nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global dhe rrjeteve pa tela, përkatësisht, 

shërbime të rimbursimit të mashtrimit në fushën e blerjeve me karta krediti dhe blerjeve të 

pagesave elektronike, transaksione të sigurta tregtare për blerjet me kartë krediti dhe blerjet 

e pagesave elektronike, dhe shërbimet e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe shërbimet e 

rimbursimit për transaksionet e kontestuar në fushën e blerjeve të pagesave elektronike; 

shërbimet e përpunimit të transaksioneve me kartë krediti; shërbimet e kredisë, 

përkatësisht, ofrimi i shërbimeve të llogarisë së kredisë kthyese; shërbimet e pagesave të 

faturave; ofrimi i shërbimeve elektronike të pagesave mobile për të tjerët në natyrën e  

ofrimit të transaksioneve të sigurta tregtare dhe opsioneve të pagesave duke përdorur një 

pajisje mobile në një pikë shitjeje; shërbimet e procesimit të transaksioneve me kartë krediti 

dhe shërbimet e procesimit të pagesave në fushën e pagesave me kartë krediti dhe pagesave 

elektronike; procesimi elektronik i pagesave te këmbimit; shërbimet e përpunimit të 

pagesave, përkatësisht, ofrimi i shërbimeve të përpunimit të transaksioneve në monedhë 

virtuale për të tjerët; shërbimet financiare, përkatësisht, ofrimi i monedhës qëndrueshme, 

monedhës virtuale, monedhës digjitale, tokeneve digjitale dhe kriptomonedhave për 

përdorim nga të tjerët; shërbimet financiare, përkatësisht, monedha virtuale, monedha 

digjitale, monedha te qëndrueshme dhe shërbimet e transferimit, tregtisë, këmbimit dhe 

përpunimit të pagesave të kriptomonedhave; transferimi elektronik i kriptomonedhës, 

monedhës digjitale, monedhëse së qëndrueshme, digjitale dhe asetet blockchain, asete të 
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dixhitalizuara, tokeneve digjitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; shërbime të 

kuletës elektronik për tregtimin, ruajtjen, dërgimin, marrjen, vërtetimin, verifikimin, 

pranimin, gjurmimin, transferimin dhe transmetimin e monedhës virtuale dhe menaxhimin 

e transaksioneve të pagesave dhe shkëmbimeve të monedhës virtuale.   

42  Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online të pashkarkueshëm për 

përpunimin e pagesave elektronike; sigurimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit 

online të pashkarkueshëm për krijimin, përgatitjen, menaxhimin, dërgimin, përpunimin, 

gjurmimin dhe regjisrimin e faturave; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit 

online të pashkarkueshëm për lëshimin e faturave në lidhje me transaksionet e pagesave 

mobile; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të vërtetimit (auntetifikimit) të 

pashkarkueshëm në internet për kontrollin e qasjes dhe komunikimit me kompjuterë dhe 

komunikimit me rrjete kompjuterike; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit 

online të pashkarkueshëm për transferimin elektronik të fondeve; sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm në internet për dërgimin, marrjen, pranimin, 

blerjen, shitjen, ruajtjen, transmetimin, verifikimin, vërtetimin, gjurmimin, transferimin, 

tregtimin dhe shkëmbimin e monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, 

monedhës se qëndrueshme, digjitale dhe asetet blockchain, asete të dixhitalizuara, token 

dixhital, kripto token dhe token të shërbimeve; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit online të pashkarkueshëm për transaksionet e pagesave dhe shkëmbimeve në 

monedhë digjitale; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm në 

internet për përdorim në emetimin e monedhës digjitale, monedhës virtuale, 

kriptomonedhës, monedhës se qëndrueshme, aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të 

dixhitalizuara, aseteve digjitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm në internet për administrimin e 

monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, monedhes se qëndrueshme, 

aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara, tokenit digjital, kriptotokenit dhe 

pagesave të tokenave të shërbimeve, transfertave të parave dhe transfertave të mallrave; 

ofrimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online të pashkarkueshëm për përdorim me 

portofolin e monedhës digjitale dhe shërbimet e ruajtjes; sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit online të pashkarkueshëm për përdorim sikulete elektronik; 

sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online të pashkarkueshëm për lehtësimin e 

transaksioneve të tregtisë elektronike; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm në internet që përmban oferta, marrëveshje, kupona, zbritje, shpërblime, 

kupona, gjurmim çmimesh, njoftime çmimesh, informacione për krahasimin e çmimeve, 

lidhje me faqet e internetit të shitjes me pakicë të të tjerëve, materiale promovuese dhe 

informacione për zbritjet; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm në internet për zbulimin e mashtrimit, parandalimin e mashtrimit dhe 

analitikën e mashtrimit; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të 

pashkarkueshëm online për gjurmimin dhe analizimin e aktivitetit të pagesave; sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm në internet për të parandaluar 

mashtrimin, për të lehtësuar integrimin me platformat e besnikërisë dhe shpërblimit për të 

lejuar gjurmimin e blerjeve dhe akumulimin e shpërblimeve, dhe për t'u mundësuar 

tregtarëve të vendosin arkat në faqet dhe aplikacionet e palëve të treta për të shitur dhe 

marrë pagesa nga palët e treta platforma; Ofruesi i Shërbimit të Aplikimit (ASP) që paraqet 

softuerin Ndërfaqja e Programimit të Aplikacionit (API) për mbledhjen e pagesave, 

transaksionet e pagesave, përcjelljen e të dhënave dhe përpunimin e informacionit; 
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shërbime të nxjerrjes së të dhënave; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online 

të pashkarkueshëm për krijimin dhe menaxhimin e një biznesi dhe një dyqani online, 

përkatësisht, menaxhimin e inventarit, përpunimin e porosive, gjurmimin e porosive, 

përmbushjen e porosive, ndjekjen e shitjeve, mbledhjen e të dhënave të shitjeve dhe 

analizimin e shitjeve; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online të 

pashkarkueshëm që përdoret për transaksionet në pikat e shitjes; sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm në internet që përdoret për të trajnuar dhe 

menaxhuar punonjësit, për të regjistruar orët e punës së punonjësve dhe për të gjeneruar 

përpunimin e listës së pagave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1851 

(220) 12/12/2022 

(731) INA – industrija nafte d.d.,  

Avenija V. Holjevca 10, 10 000 Zagreb, HR 

(740)  Florije Manaj Zogaj 

Manaj & Associates IP L.L.C. Rr. Nekibe 

Kelmendi p.n 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   INA CIRKOL 

 

 
     

 

(511) 4  Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë (lyrësues); Vajra dhe yndyrna minerale 

për qëllime industriale [jo për lëndë djegëse]; Vajra minerale lubrifikues; Vajra ekstra 

shkëlqyese për motorë; Lubrifikantë; Lubrifikantë që janë vajra për dhëmbëza; Vajra 

lubrifikues [lubrifikantë industrialë].   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1852 

(220) 12/12/2022 

(731) INA – industrija nafte d.d.,  

Avenija V. Holjevca 10, 10 000 Zagreb, 

Croatia, HR 

(740)  Florije Manaj Zogaj 

Manaj & Associates IP L.L.C. Rr. Shaqir 

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

Kosovë 

 
 

(540)  INA EPOL 

 

 
     

 

(511) 4  Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë; Vajra minerale; Vajra dhe yndyrna 

minerale për qëllime industriale [jo për lëndë djegëse]; Vajra minerale lubrifikues; Vajra 

sintetikë; Vajra sintetikë lubrifikues; Lubrifikantë; Lubrifikantë që janë vajra ingranazhesh 

për dhëmbëza.  
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(210) KS/M/ 2022/1853 

(220) 12/12/2022 

(731) INA – industrija nafte d.d.,  

Avenija V. Holjevca 10,  

10 000 Zagreb, Croatia, HR 

(740)  Florije Manaj Zogaj 

Manaj & Associates IP L.L.C. 

Rr. Nekibe Kelmendi p.n 

10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  INA OPLATOL 

 

 
     

 

(511) 4  Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë; Vajra për lirimin e mykut; Vajra për 

lehtësimin e largimit nga myku; Vaj për shkulje (materiale për ndarjen e kallëpeve nga 

betoni i ngurtësuar).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1854 

(220) 12/12/2022 

(731) INA – industrija nafte d.d.,  

Avenija V. Holjevca 10,  

10 000 Zagreb, Croatia, HR 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Rr. Nekibe Kelmendi 

p.n 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  INA TRANSHIDROL 

 

 
     

 

(511) 4  Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë; Vajra industriale për lubrifikimin e 

sipërfaqeve; Vajrat lubrifikues që janë vajra për hidraulikë; Lubrifikantë që përmbajnë 

aditivë të ulët të fërkimit; Vajra minerale; Vajra dhe yndyrna minerale për qëllime 

industriale [jo për lëndë djegëse]; Vajra minerale lubrifikues; Lubrifikantë për automjete 

motorike; Lubrifikantë për aparatura industriale; Vajra dhe yndyrna lubrifikuese; Vajrat e 

makinës për pjesën e fundit te sistemit të transmetimit në një mjet motorik; Vaj lubrifikues; 

Vajra lubrifikues që përmbajnë aditivë që mbrojnë metalin nga konsumimi nga fërkimi; 

vajrat transmetues.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1855 

(220) 12/12/2022 

(731) INA – industrija nafte d.d.,  

Avenija V. Holjevca 10, 10 000 Zagreb, 

Croatia, HR 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Rr. Nekibe Kelmendi 

p.n 10000 Prishtinë, Kosovë 

 

(540)  INA LIPLEKS 
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(511) 4  Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë; Yndyra lubrifikuese; Lubrifikantë; 

Vajrat dhe yndyrat lubrifikuese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1856 

(220) 12/12/2022 

(731) Neptun Kosova SHPK 

Fshati Preoc, 10500 Gracanicë, KS 

(591) E Kaltert, E Bardh, E Kuqe 

(740)  Valon Osmani Rr.Uran Ajeti B1/51 

10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare.   

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1857 

(220) 12/12/2022 

(731) Neptun Kosova SHPK 

Fshati Preoc, 10500 Gracanicë, KS 

(591) E gjelber, E Kuqe 

(740)  Valon Osmani Rr.Uran Ajeti B1/51 

10 000 Prishtinë 
 

(540)  
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(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.  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1858 

(220) 12/12/2022 

(731) Neptun Kosova SHPK 

Fshati Preoc, 10500 Gracanicë, KS 

(740)  Valon Osmani Rr.Uran Ajeti B1/51 

10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1859 

(220) 12/12/2022 

(731) Neptun Kosova SHPK 

Fshati Preoc, 10500 Gracanicë, KS 

(591) E Kaltert, E E Bardhe 

(740)  Valon Osmani Rr.Uran Ajeti B1/51 

10 000 Prishtinë 
 

(540)  Hoobart 
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(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.  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1861 

(220) 12/12/2022 

(731) Beiersdorf AG Unnastraße 48,  

20253 Hamburg, DE 

(591) blu e errët, rozë e errët, e bardhë 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  sapune kozmetike; kozmetikë jo mjekuese; preparate jo mjekuese për kujdesin e 

lëkurës; preparate jo mjekuese për banjë dhe dush; preparate jo mjekuese për kujdesin e 

flokëve; peceta të ngopura me kremra kozmetike  
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(210) KS/M/ 2022/1863 

(220) 12/12/2022 

(731) Pediatrica Specialist S.r.l.  

Via Nicolodi 28/A 57121 Livorno LI – Italy, 

IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë.  

5  Suplemente ushqyese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1864 

(220) 13/12/2022 

(731) Ugrija Commerc Sh.P.K. Vëllezërit 

Fazliu, NN, 10000, Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Veli Hoti LexTrust LL.C. Str. 

Hajrullah Abdullahu No. 35/13, 10000, 

Prishtinë, Kosovë 
 

(540)  Lodvik  

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; dentifrika jo mjekuese; parfumeri, 

vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, 

lustrim, pastrim dhe gërryes. Detergjentë; preparate dhe substanca, të gjitha për përdorim 

në larje.  

5  Dezinfektues; preparate sanitare; preparate për shkatërrimin e parazitëve, insekteve dhe 

kafshëve të dëmshme; algicide; insekticide; barëra të këqija.  

37  Shërbimet e pastrimit; shërbimet e dezinfektimit; shërbime lavanderie; sherbime 

hekurosjeje; kujdesi në shtëpi dhe shërbimet shtëpiake në natyrën e pastrimit dhe punëve të 

shtëpisë; pastrimi i dritareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1865 

(220) 13/12/2022 

(731) Ugrija Commerc Sh.P.K. 

Vëllezërit Fazliu, NN, 10000, Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E bardhë, E kaltër, E kuqe 

E zezë 

(540)  
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(740)  Veli Hoti LexTrust LL.C. Str. 

Hajrullah Abdullahu No. 35/13, 10000, 

Prishtinë, Kosovë 
 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; dentifrika jo mjekuese; parfumeri, 

vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, 

lustrim, pastrim dhe gërryes. Detergjentë; preparate dhe substanca, të gjitha për përdorim 

në larje.  

5  Dezinfektues; preparate sanitare; preparate për shkatërrimin e parazitëve, insekteve dhe 

kafshëve të dëmshme; algicide; insekticide; barëra të këqija.  

37  Shërbimet e pastrimit; shërbimet e dezinfektimit; shërbime lavanderie; sherbime 

hekurosjeje; kujdesi në shtëpi dhe shërbimet shtëpiake në natyrën e pastrimit dhe punëve të 

shtëpisë; pastrimi i dritareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1866 

(220) 13/12/2022 

(731) Ugrija Commerc Sh.P.K. 

Vëllezërit Fazliu, NN, 10000, Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E bardhë, E kaltër, E kuqe, E zezë 

E verdhë  

(740)  Veli Hoti LexTrust LL.C.  

Str. Hajrullah Abdullahu No. 35/13, 10000, 

Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; dentifrika jo mjekuese; parfumeri, 

vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, 

lustrim, pastrim dhe gërryes. Detergjentë; preparate dhe substanca, të gjitha për përdorim 

në larje.  

5  Dezinfektues; preparate sanitare; preparate për shkatërrimin e parazitëve, insekteve dhe 

kafshëve të dëmshme; algicide; insekticide; barëra të këqija.  

37  Shërbimet e pastrimit; shërbimet e dezinfektimit; shërbime lavanderie; sherbime 

hekurosjeje; kujdesi në shtëpi dhe shërbimet shtëpiake në natyrën e pastrimit dhe punëve të 

shtëpisë; pastrimi i dritareve.  
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(210) KS/M/ 2022/1867 

(220) 13/12/2022 

(731) Ugrija Commerc Sh.P.K. 

Vëllezërit Fazliu, NN, 10000, Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E bardhë, E kaltër e mbyllt,  

E kaltër e çeltë, E kuqe, E zezë, E gjelbërt 

(740)  Veli Hoti LexTrust LL.C.  

Str. Hajrullah Abdullahu No. 35/13, 10000, 

Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; dentifrika jo mjekuese; parfumeri, 

vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, 

lustrim, pastrim dhe gërryes. Detergjentë; preparate dhe substanca, të gjitha për përdorim 

në larje.  

5  Dezinfektues; preparate sanitare; preparate për shkatërrimin e parazitëve, insekteve dhe 

kafshëve të dëmshme; algicide; insekticide; barëra të këqija  

37  Shërbimet e pastrimit; shërbimet e dezinfektimit; shërbime lavanderie; sherbime 

hekurosjeje; kujdesi në shtëpi dhe shërbimet shtëpiake në natyrën e pastrimit dhe punëve të 

shtëpisë; pastrimi i dritareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1868 

(220) 13/12/2022 

(731) Ugrija Commerc Sh.P.K. 

Vëllezërit Fazliu, NN, 10000, Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E bardhë, E kaltër e mbyllt, E kaltër e 

çeltë, E kuqe, E zezë, E gjelbërt 

(740)  Veli Hoti LexTrust LL.C.  

Str. Hajrullah Abdullahu No. 35/13, 10000, 

Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; dentifrika jo mjekuese; parfumeri, 

vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, 
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lustrim, pastrim dhe gërryes. Detergjentë; preparate dhe substanca, të gjitha për përdorim 

në larje.  

5  Dezinfektues; preparate sanitare; preparate për shkatërrimin e parazitëve, insekteve dhe 

kafshëve të dëmshme; algicide; insekticide; barëra të këqija.  

37  Shërbimet e pastrimit; shërbimet e dezinfektimit; shërbime lavanderie; sherbime 

hekurosjeje; kujdesi në shtëpi dhe shërbimet shtëpiake në natyrën e pastrimit dhe punëve të 

shtëpisë; pastrimi i dritareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1869 

(220) 13/12/2022 

(731) Ugrija Commerc Sh.P.K. 

Vëllezërit Fazliu, NN, 10000, Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E bardhë, E kaltër e mbyllt,  

E kaltër e çeltë, E kuqe, E zezë, E gjelbërt 

E verdhë 

(740)  Veli Hoti LexTrust LL.C.  

Str. Hajrullah Abdullahu No. 35/13, 10000, 

Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; dentifrika jo mjekuese; parfumeri, 

vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, 

lustrim, pastrim dhe gërryes. Detergjentë; preparate dhe substanca, të gjitha për përdorim 

në larje.  

5  Dezinfektues; preparate sanitare; preparate për shkatërrimin e parazitëve, insekteve dhe 

kafshëve të dëmshme; algicide; insekticide; barëra të këqija.  

37  Shërbimet e pastrimit; shërbimet e dezinfektimit; shërbime lavanderie; sherbime 

hekurosjeje; kujdesi në shtëpi dhe shërbimet shtëpiake në natyrën e pastrimit dhe punëve të 

shtëpisë; pastrimi i dritareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1870 

(220) 13/12/2022 

(731) Union sh.p.k Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000, KS 

(591) e zezë,e kuqe, e verdhë,e bardh,e 

kaltert 

(740)  Ylber Kajtazi Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000 
 

(540)   
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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.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1871 

(220) 13/12/2022 

(731) Union sh.p.k Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000, KS 

(591) e zezë,e kuqe, e verdhë,e bardh,e 

kaltert 

(740)  Ylber Kajtazi Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

produkte qumështi;vajra dhe yndyrat per ushqim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1872 

(220) 13/12/2022 

(300) 018776642  15/10/2022  EU 

(731) PayPal, Inc., a Delaware corporation 

2211 North First Street, San Jose, California 

95131, USA, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 9  Softuer kompjuterik të shkarkueshëm dhe të regjistruar për përpunimin e pagesave 

elektronike dhe për transferimin e fondeve tek dhe nga të tjerët; softuer kompjuterik të 

shkarkueshëm për krijimin, përgatitjen, menaxhimin, dërgimin, përpunimin, gjurmimin, 

dhe regjistrimin e faturave; softuer kompjuterik të shkarkueshëm për lëshimin e faturave në 

lidhje me transaksionet e pagesave mobile; softuer i shkarkueshëm i aplikacionit mobile për  

përpunimin e pagesave elektronike dhe për transferimin e fondeve tek dhe nga të tjerët; 

softuer vërtetimi (autentifikimi) i shkarkueshëm për kontrollin e qasjes dhe komunikimit 

me kompjuterë dhe rrjete kompjuterike; pajisje kompjuterike për te bërë, vërtetimin, 

lehtësimin, funksionimin, menaxhimin, dhe përpunimin e transaksioneve të pagesave me 

karta krediti, karta debiti, karta më parapagim, karta për pagese, karta të dhuratave, dhe 

forma të tjera të pagesave; pajisjet elektronike, përkatësisht terminalet/stacionet e pikave të 

shitjes, lexuesit e kartave me çipa, lexuesit e kartave të kreditit, lexuesit e kartave të 

pagesave, lexuesit e kartave te telefonave celulare,  mbajtës për mbushje për lexuesit e 

kartave me çip, lexuesit e kartave të kreditit, lexuesit e kartave të pagesave, dhe lexuesi i 

kartave mobile; lexuesit e kartave të koduara dhe të koduara magnetike; lexues elektronikë 

të kartave për pagesa dhe karta krediti; karta krediti të koduara në mënyrë magnetike; kartat 

e pagesave të koduara në mënyrë magnetike sikurse që janë kartat e debitit, kartat e 

dhuratave, kartat e dhuratave të parapaguara, kartat me para të gatshme dhe kartat e debitit 

të parapaguara; softuer i shkarkueshëm për dërgimin, marrjen, pranimin, blerjen, shitjen, 

ruajtjen, transmetimin, tregtimin dhe shkëmbimin e monedhës digjitale, monedhës virtuale, 

kriptomonedhës, monedhë të qëndrueshme, aseteve digjitale dhe blockchain (sistem i 

regjistrimit të informacionit), aseteve të digjitalizuara, tokenave digjitale, kripto-tokeneve 

dhe tokenave të shërbimeve; softuer i shkarkueshëm për administrimin dhe vërtetimin e 

monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, monedhës se qëndrueshme, 

aseteve digjital, aseteve te blockchain, asete të digjitalizuar, tokenit dixhital, kriptotokenit 

dhe transaksioneve të tokenave të shërbimeve; softuer i shkarkueshëm për t'u përdorur si 

monedhë digjitale, monedhë virtuale, kriptomonedhë, monedhë e qëndrueshme, asete 

digjital, token digjital, kripto token dhe token kuletë për shërbime; softuer i shkarkueshëm 

për transferime të monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, monedhës se 

qëndrueshme, aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara, tokenave digjitale, 

kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve ndërmjet palëve; softuer kompjuterik të 

shkarkueshëm dhe aplikacion softueri mobil të shkarkueshëm për lehtësimin e 

transaksioneve të tregtisë elektronike; softuer kompjuterik të shkarkueshëm, përkatësisht, 

shtesat e shfletuesit të internetit (komponentë të pavarur që shtojnë funksione e 

kompjuterit), shtojcat dhe aplikacionet për përdorim me transaksionet e tregtisë elektronike 

dhe monitorimin e çmimeve të produktit; softuer kompjuterik të shkarkueshëm dhe softuer 

mobil aplikacioni të shkarkueshëm që përmbajnë oferta, marrëveshje, kuponë, zbritje, 

shpërblime, kupona, gjurmim çmimesh, njoftime çmimesh, informacione për krahasimin e 

çmimeve, lidhje me faqet e internetit të shitjes me pakicë të të tjerëve, materiale 

promovuese dhe informacione për zbritjet; set të zhvillimit të softuerit të shkarkueshëm 

(SDK); softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar për krijimin dhe menaxhimin e 

një biznesi dhe një dyqani online/drejtpërdrejtë, përkatësisht, menaxhimi i inventarit, 

përpunimi i porosive, gjurmimi i porosive, kryerja e porosive, gjurmimi i shitjeve, 

mbledhja e të dhënave të shitjeve dhe analizimin e shitjeve; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm dhe i regjistruar që përdoret për transaksionet në pikat e shitjes; softuer 
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kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar që përdoret për të trajnuar dhe menaxhuar 

punonjësit, për të regjistruar orët e punës së punonjësve dhe për të gjeneruar përpunimin e 

listës së pagave; pajisjet elektronike, përkatësisht, terminalet e pikave të shitjes, lexuesit e 

kartave me çip, lexuesit e kartave të kreditit, lexuesit e kartave të pagesave, lexuesit e 

kartave mobile; mbajtëset për mbushjen të përshtatura për përdorim me pajisjet elektronike 

digjitale të dorës, përkatësisht, telefonat celularë, MP3 player, asistentët personale digjitalë, 

terminalet e pikave të shitjes, lexuesit e kartave me çipa, lexuesit e kartave të kreditit, 

lexuesit e kartave të pagesave dhe lexuesit e kartave mobile.  

35  Promovimi i mallrave të të tjerëve, që do të thotë, dhënia e informacionit në lidhje me 

zbritjet, kuponët, zbritjet, kuponat dhe ofertat speciale për mallrat e të tjerëve; promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve duke ofruar lidhje hiperteksti në faqet e internetit të të 

tjerëve; promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve duke ofruar një faqe interneti që 

përmban lidhje me faqet e internetit të shitjes me pakicë në internet të të tjerëve; shërbimet 

e konsulences se biznesit në fushën e pagesave online/drejtëpërdrejtë; menaxhimin dhe 

gjurmimin e kartës së kreditit, kartës së debitit, ACH (transfere elektronike e fondeve), 

kartave të parapaguara, kartave të pagesave dhe formave të tjera të transaksioneve të 

pagesave nëpërmjet rrjeteve të komunikimit elektronik për qëllime te biznesit; menaxhimi i 

informacionit të biznesit, përkatësisht, raportimi elektronik i analitikës së biznesit në lidhje 

me përpunimin e pagesave, vërtetimin, gjurmimin dhe faturimin; menaxhimi i biznesit, 

përkatësisht optimizimi (përmiresimi) i pagesave për bizneset; promovimi i shitjes së 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve duke ofruar një faqe interneti që përmban oferta, 

oferta, kuponë, zbritje, shpërblime, kupona, gjurmim çmimesh, njoftime çmimesh, 

informacione për krahasimin e çmimeve, lidhje me faqet e internetit të shitjes me pakicë të 

të tjerëve, materiale promovuese dhe informacione për zbritje; promovimi i shitjes së 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve duke ofruar aplikacione interaktive në internet që 

paraqesin oferta, marrëveshje, kuponë, zbritje, shpërblime, kupona, gjurmim të çmimeve, 

njoftime çmimesh, informacione për krahasimin e çmimeve, lidhje me faqet e internetit të 

shitjes me pakicë të të tjerëve, materiale promovuese dhe informacion për zbritjen; ofrimi i 

programeve të shpërblimeve stimuluese përmes lëshimit dhe përpunimit të pikëve të 

besnikërisë për blerjen e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; shërbimet e besnikërisë 

ndaj klientit për qëllime komerciale, promovuese dhe/ose reklamuese, që do të thotë, 

administrimi i një programi që u lejon pjesëmarrësve të marrin dhe të blejnë pikë ose 

shpërblime për mallra dhe/ose shërbime.  

36  Shërbime financiare, përkatësisht, transferimi elektronike i fondeve; pastrimin dhe 

bashkërendimin e transaksioneve financiare nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global dhe 

rrjeteve pa tela; ofrimi i një shumëllojshmërie të shërbimeve të pagesave dhe shërbimeve 

financiare, konkretisht, shërbime të përpunimit të pagesave me kartë krediti, lëshimi i 

kartave të kreditit dhe ofrimi i linjave të kreditit personale dhe të biznesit, shërbime të 

pagesave elektronike që përfshijnë përpunimin elektronik dhe transmetimin e mëvonshëm 

të të dhënave të pagesës së faturave, shërbimet e pagesës së faturave me shpërndarja të 

garantuar te pagesë, e gjithë kjo e kryer nëpërmjet një rrjeti global komunikimi; shërbimet e 

përpunimit të transaksioneve me kartë krediti dhe kartë debiti; rimbursimin e përpunimit të 

pagesave për transaksione mashtruese, gabime gjatë transaksionit dhe transaksione të 

kontestuar, konkretisht, transaksione në lidhje me produkte ose shërbime të humbura, të 

dëmtuara, të keqinterpretuara ose të pasakta, të gjitha këto në fushën e blerjeve të pagesave 

elektronike; ofrimi i shërbimeve të mbrojtjes së blerjeve për mallrat dhe shërbimet e blera 
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nga të tjerët nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global dhe rrjeteve pa tela, përkatësisht, 

shërbime të rimbursimit të mashtrimit në fushën e blerjeve me karta krediti dhe blerjeve të 

pagesave elektronike, transaksione të sigurta tregtare për blerjet me kartë krediti dhe blerjet 

e pagesave elektronike, dhe shërbimet e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe shërbimet e 

rimbursimit për transaksionet e kontestuar në fushën e blerjeve të pagesave elektronike; 

shërbimet e përpunimit të transaksioneve me kartë krediti; shërbimet e kredisë, 

përkatësisht, ofrimi i shërbimeve të llogarisë së kredisë kthyese; shërbimet e pagesave të 

faturave; ofrimi i shërbimeve elektronike të pagesave mobile për të tjerët në natyrën e 

ofrimit të transaksioneve të sigurta tregtare dhe opsioneve të pagesave duke përdorur një 

pajisje mobile në një pikë shitjeje; shërbimet e procesimit të transaksioneve me kartë krediti 

dhe shërbimet e procesimit të pagesave në fushën e pagesave me kartë krediti dhe pagesave 

elektronike; procesimi elektronik i pagesave te këmbimit; shërbimet e përpunimit të 

pagesave, përkatësisht, ofrimi i shërbimeve të përpunimit të transaksioneve në monedhë 

virtuale për të tjerët; shërbimet financiare, përkatësisht, ofrimi i monedhës qëndrueshme, 

monedhës virtuale, monedhës digjitale, tokeneve digjitale dhe kriptomonedhave për 

përdorim nga të tjerët; shërbimet financiare, përkatësisht, monedha virtuale, monedha 

digjitale, monedha te qëndrueshme dhe shërbimet e transferimit, tregtisë, këmbimit dhe 

përpunimit të pagesave të kriptomonedhave; transferimi elektronik i kriptomonedhës, 

monedhës digjitale, monedhëse së qëndrueshme, digjitale dhe asetet blockchain, asete të 

dixhitalizuara, tokeneve digjitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; shërbime të 

kuletës elektronik për tregtimin, ruajtjen, dërgimin, marrjen, vërtetimin, verifikimin, 

pranimin, gjurmimin, transferimin dhe transmetimin e monedhës virtuale dhe menaxhimin 

e transaksioneve të pagesave dhe shkëmbimeve të monedhës virtuale.   

42  Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online të pashkarkueshëm për 

përpunimin e pagesave elektronike; sigurimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit 

online të pashkarkueshëm për krijimin, përgatitjen, menaxhimin, dërgimin, përpunimin, 

gjurmimin dhe regjisrimin e faturave; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit 

online të pashkarkueshëm për lëshimin e faturave në lidhje me transaksionet e pagesave 

mobile; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të vërtetimit (auntetifikimit) të 

pashkarkueshëm në internet për kontrollin e qasjes dhe komunikimit me kompjuterë dhe 

komunikimit me rrjete kompjuterike; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit 

online të pashkarkueshëm për transferimin elektronik të fondeve; sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm në internet për dërgimin, marrjen, pranimin, 

blerjen, shitjen, ruajtjen, transmetimin, verifikimin, vërtetimin, gjurmimin, transferimin, 

tregtimin dhe shkëmbimin e monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, 

monedhës se qëndrueshme, digjitale dhe asetet blockchain, asete të dixhitalizuara, token 

dixhital, kripto token dhe token të shërbimeve; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit online të pashkarkueshëm për transaksionet e pagesave dhe shkëmbimeve në 

monedhë digjitale; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm në 

internet për përdorim në emetimin e monedhës digjitale, monedhës virtuale, 

kriptomonedhës, monedhës se qëndrueshme, aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të 

dixhitalizuara, aseteve digjitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm në internet për administrimin e 

monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, monedhes se qëndrueshme, 

aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara, tokenit digjital, kriptotokenit dhe 

pagesave të tokenave të shërbimeve, transfertave të parave dhe transfertave të mallrave; 
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ofrimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online të pashkarkueshëm për përdorim me 

portofolin e monedhës digjitale dhe shërbimet e ruajtjes; sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit online të pashkarkueshëm për përdorim sikulete elektronik; 

sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online të pashkarkueshëm për lehtësimin e 

transaksioneve të tregtisë elektronike; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm në internet që përmban oferta, marrëveshje, kupona, zbritje, shpërblime, 

kupona, gjurmim çmimesh, njoftime çmimesh, informacione për krahasimin e çmimeve, 

lidhje me faqet e internetit të shitjes me pakicë të të tjerëve, materiale promovuese dhe 

informacione për zbritjet; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm në internet për zbulimin e mashtrimit, parandalimin e mashtrimit dhe 

analitikën e mashtrimit; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të 

pashkarkueshëm online për gjurmimin dhe analizimin e aktivitetit të pagesave; sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm në internet për të parandaluar 

mashtrimin, për të lehtësuar integrimin me platformat e besnikërisë dhe shpërblimit për të 

lejuar gjurmimin e blerjeve dhe akumulimin e shpërblimeve, dhe për t'u mundësuar 

tregtarëve të vendosin arkat në faqet dhe aplikacionet e palëve të treta për të shitur dhe 

marrë pagesa nga palët e treta platforma; Ofruesi i Shërbimit të Aplikimit (ASP) që paraqet 

softuerin Ndërfaqja e Programimit të Aplikacionit (API) për mbledhjen e pagesave, 

transaksionet e pagesave, përcjelljen e të dhënave dhe përpunimin e informacionit; 

shërbime të nxjerrjes së të dhënave; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online 

të pashkarkueshëm për krijimin dhe menaxhimin e një biznesi dhe një dyqani online, 

përkatësisht, menaxhimin e inventarit, përpunimin e porosive, gjurmimin e porosive, 

përmbushjen e porosive, ndjekjen e shitjeve, mbledhjen e të dhënave të shitjeve dhe 

analizimin e shitjeve; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online të 

pashkarkueshëm që përdoret për transaksionet në pikat e shitjes; sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm në internet që përdoret për të trajnuar dhe 

menaxhuar punonjësit, për të regjistruar orët e punës së punonjësve dhe për të gjeneruar 

përpunimin e listës së pagave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1873 

(220) 13/12/2022 

(300) 224882086  04/07/2022  FR 

(731) SCOR SE 5 AVENUE KLEBER 

75016 PARIS, FR 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Sigurimi dhe risigurimi, duke përfshirë këshillimin, konsulencën dhe 

informacionin në lidhje me sigurimin dhe risigurimin; shërbimet aktuariale; shërbimet e 

ndërmjetësimit të sigurimit dhe risigurimit; shërbimet e ndërmjetësimit në sigurime dhe 

risigurime; shërbimet e agjencisë së sigurimit dhe risigurimit; shërbimet e sigurimit dhe 

risigurimit dhe shërbimet e menaxhimit; shërbimet financiare në lidhje me sigurimin dhe 

risigurimin; shërbimet financiare në lidhje me investimet e fondeve, duke përfshirë 

këshillimin, konsulencën dhe informacionin në lidhje me investimet e fondeve dhe 
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menaxhimin e fondeve; investimet e fondeve; ngritja e fondeve të investimeve; menaxhimi 

i fondeve investuese; menaxhimi i portofolit; analiza financiare; vlerësim financiar 

[sigurim, risigurim, bankar, pasuri të paluajtshme]; menaxhimi financiar; ofrimi i 

informacionit financiar; shërbimet e financimit; kredi [financim]; konsulencë për 

menaxhimin e rrjedhës së parasë; blerja e pronave në firma dhe shoqëri tregtare; 

konsulencë dhe këshilla të ekspertëve në lidhje me vlerësimin financiar të aktiveve 

materiale ose jo-materiale të kompanive; konsulencë dhe këshilla të ekspertëve në lidhje me 

vlerësimin financiar të rreziqeve të biznesit dhe/ose të mirëqenies; konsulencë dhe këshilla 

eksperte në lidhje me vlerësimin financiar të dëmeve nga sigurimet dhe risigurimet; 

patronazhi dhe sponsorizimi financiar; zbatimin e programeve të mbështetjes financiare dhe 

asistencës; mbështetje financiare për veprime ose projekte në lidhje me hulumtimin, 

ofrimin e trajnimeve, edukimit, sportit, integrimit profesional, veprimit social ose 

humanitar, kulturës, mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm; çështjet e pasurive të 

paluajtshme, duke përfshirë këshilla, konsulencë dhe informacion në lidhje me çështjet e 

pasurive të paluajtshme; dhënia me qira e pasurive të paluajtshme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1874 

(220) 13/12/2022 

(300) 581064  30/08/2022  CZ 

(731) ŠKODA AUTO a.s. 

tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav 

II, CZ - 293 01 Mladá Boleslav, Czech 

Republic, CZ 

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

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   Let's Explore 

 

 
     

 

(511) 9  Përmbajtja e regjistruar, Aplikacione për telefona mobil, Softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm për përdorim si portofol elektronik, Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për 

teknologjinë e bllokimit, Softuer ndërveprues, Publikime elektronike, të shkarkueshëm, 

Skedarë imazhesh të shkarkueshëm, Softuer të realitetit virtual dhe të shtuar, Softuer 

ndihmës virtual, Siguri, Pajisjet e sigurisë, mbrojtjes dhe sinjalizimit, Bllokues, elektrik, 

alarmet e hajdutëve, Llambat paralajmëruese për prishjen e automjeteve, Trekëndëshat e 

paralajmërimit të prishjes së automjeteve, Sistemet e ndihmës së shoferit për automjetet 

motorike, Pajisjet matëse, zbuluese, monitoruese dhe kontrolluese, Treguesit e shpejtësisë, 

Njehsorët e revolucionit (levizjes), Kontrollorët dhe rregullatorët, Tahografët, Aparatet dhe 

instrumentet për kontrollin e energjisë elektrike, Aparatet dhe instrumentet për akumulimin 

e energjisë elektrike, Aparatet dhe instrumentet për ndërrimin e energjisë elektrike, 

Aparatet dhe instrumentet për transformimin e energjisë elektrike, Aparatet dhe 

instrumentet për rregullimin e energjisë elektrike, Aparatet dhe instrumentet për përcjelljen 

e energjisë elektrike, Aparatet, instrumentet dhe kabllo për energji elektrike, Aparat 

fotovoltaik për gjenerimin e energjisë elektrike, Bateritë, elektrike, Akumulatorë, elektrikë, 

Karikues për bateri elektrike, Karikues për makina elektrike, Gypa për karikimin e 

makinave elektrike, Aparatet dhe instrumentet për akumulimin dhe ruajtjen e energjisë 

elektrike, Qelizat e karburantit, Diodat dritë-emetuese [LED], Antenat, Aparatet kërkimore 
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shkencore dhe laboratorike, aparatet dhe simulatorët edukativë, Pajisje për navigim, 

udhëzim, gjurmim, synim dhe krijim të hartave, Kompjuterët në bord, Ekranet elektronike, 

Programet kompjuterike për përdorim në navigimin autonom të automjeteve, Programe 

kompjuterike për përdorim në kontrollin autonom të automjeteve, Aparate telematike, 

Aparate telefonike, Sisteme kontrolli elektronik, Instrumente kontrolli elektronik, 

Teknologji informacioni dhe pajisje audio-vizuale, multimediale dhe fotografike, Pajisje 

dhe aksesorë për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe mekanike), Aparate për 

regjistrimin e zërit dhe fotografisë, Aparatet e riprodhimit të zërit, Altoparlantët, Radiot, 

Pajisje dhe media për ruajtjen e të dhënave, Asistentë dixhitalë personalë [PDA-të], Pajisje 

që komandohen me zë, Mallra virtuale të shkarkueshme, përkatësisht automobila, rroba, 

çanta, lodra për t'u përdorur online dhe në botën virtuale online, Laserët, jo për qëllime 

mjekësore, Syze, Magnetët, Kartelat e Çarkut të Intergruar [kartelat  e mençura], Kartelat 

bankare [të koduara ose magnetike], Kartelat e qarkut të integruar [Kartelat e mençura], 

Kartelat elektronike të identitetit, Kartelat multifunksionale për shërbime financiare, 

Pajisjet pa duar për telefona;   

12  Automjete dhe mjete transporti, Pjesë dhe pajisje për automjete tokësore, Automjete, 

Automjete autonome, Kamionë, Motoçikleta, Biçikleta, Karroca, karvanë, Motorë për 

automjete tokësore, Motorë, elektrikë, për automjete tokësore;   

35  Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me automjetet, Shërbimet e shitjes me shumicë 

në lidhje me automjetet, Administrimi i shitjeve, Përpunimi administrativ dhe organizimi i 

shërbimeve të porosive me postë, Përpunimi administrativ i porosive të blerjeve, Përpunimi 

administrativ i kërkesave për garanci, Shërbimet këshillimore në lidhje me transaksionet 

tregtare, Porostija e stokut të kompjuterizuar, Sigurimi i informacionit nëpërmjet internetit 

në lidhje me shitjen e automobilave, Asistencë biznesore, shërbimet e menaxhimit dhe 

administrative, Shërbimet e reklamimit, marketingut dhe promovimit, Shërbimet e shitjes 

me pakicë në lidhje me aksesorët e automobilave, Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje 

me pjesët e automobilave, Ofrimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve, Shërbimet me shumicë në lidhje me aksesorët e automobilave, Shërbimet me 

shumicë në lidhje me pjesët e automobilave, Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me 

mallrat virtuale, përkatësisht automobila, rroba, çanta dhe lodra  

37  Mirëmbajtja, servisimi dhe riparimi i automjeteve, Shërbimet e garazhit për riparimin e 

automjeteve, Montimi [instalimi] i aksesorëve për automjetet, Montimi i pjesëve 

zëvendësuese të automjeteve, Pastrimi i automjeteve, Sigurimi i informacionit në lidhje me 

riparimin e automjeteve tokësore, Sigurimi i informacionit në lidhje me mirëmbajtjen e 

automjeteve, Karikimi i baterive dhe pajisjeve të ruajtjes së energjisë, dhe marrja me qira e 

atyre pajisjeve, marrja me qira e karikuesve të baterive;   

38  Shërbimet e telekomunikacionit, Shërbimet e komunikimit ndërveprues, Shërbimet e 

gjeolokimit [shërbimet e telekomunikacionit], Shërbimet e informacionit, konsulencës dhe 

këshillimit në lidhje me telekomunikacionin, Transmetimi i të dhënave, mesazheve dhe 

informacionit, Sigurimi i aksesit në përmbajtje, faqet e internetit dhe portalet, Transmetimi 

i podkasteve, Podkastimi, Transmetimi i përmbajtjes audiovizuale dhe multimediale 

nëpërmjet internetit, Shërbimet video telefonike, Ofrimi dhe dhënia me qira e objekteve dhe 

pajisjeve të telekomunikacionit, Komunikimi kompjuterik dhe aksesi në internet, 

Komunikimet përmes telefonit, Shërbimet e komunikimit, Shërbimet e komunikimit për 

dërgimin e mesazheve emergjente, Shërbimet e konferencave në rrjet, Sigurimi i lidhjeve 

elektronike të telekomunikacionit, Komunikimet me telefon, Shërbimet e komunikimit 
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telematik, Transmetimi dhe pranimi me radio;   

39  Paketimi dhe ruajtja e mallrave, Shërbimet e qirasë në lidhje me automjetet, transportin 

dhe magazinimin, Transporti, Parkimin dhe ruajtjen e automjeteve, Informacione për 

transportin, Shërbimet e këshillimit dhe rezervimit, Shërbimet e ndarjes (sharing) së 

automjeteve, Shërbimet e ndarjes (sharing) së automjeteve, Marrja me qira e mjeteve të 

transportit 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1877 

(220) 14/12/2022 

(300) 2022/085828  16/06/2022  TR 

(731) Hell Energy İçecek Ticaret Limited 

Şirketi adr: Şirinevler Mah. Fetih Cad. Zeki 

Müren Sk. No:7/2 Bahçelievler 34180 

Stamboll, Turqi, TR 

(591) Zezë dhe e bardhë 

(740)  RPHS Law 

Rr. Major Mehmet Bushi, H6/5, Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29 Pijet me përmbajtje qumështi,pijet qe permbajn me lëng frytave dhe përmbajtje 

qumeshtore,pijet me permbajtaj qumeshtore me shije qokollate, pijet me përmbajtje 

qumshtore me shije kefe, pijet me përmbajtje qumshtore qe përmbajnë tershere,qumësht, 

pijet te cilat janë perbere nga produktet qumështit, qumësht me shijues, qaji me qumësht, 

ku sasia e qumështit eshte me dominante, pijet me qumësht, ku sasia e qumështit eshte me 

dominonte, pijet me qumësht qe permbajn shijues,  pijet me qumësht qe permbajn kakao, 

pijet me qumësht qe kan per baze kakao,ëmbëlsirat me qumësht zëvendësues, pijet me 

qumësht qe permbjn fruta, pijet me përbamje  me tershere, (zëvendësues te 

qumështit)zëvendësues te qumshtitme përmbajtje te bimëve,milkshake, pijet qe 

zëvendësohet me permbajtjete sojës, qumësht i fermentuar qe perdoret per gjella. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1878 

(220) 14/12/2022 

(300) 2022/085828  14/06/2022  TR 

(731) Hell Energy İçecek Ticaret Limited 

Şirketi adr: Şirinevler Mah. Fetih Cad. Zeki 

Müren Sk. No:7/2 Bahçelievler 34180 

Stamboll, Turqi, TR 

(740)  RPHS Law Rr. Major Mehmet Bushi, 

H6/5, Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   
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(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të ziera; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht, djathë,gjalp, kos 

dhe produkte tjera qumështi; vajra yndyrna per ushqim, pije qumështi me qumësht 

mbizotërues, zëvendësuesit e qumështit, qumështi i bajames, qumështi i kokosit, qumështi i 

kikirikut, qumështi i orizit, qumështi i sojës, kerpudha te konzervuara, bishtajore dhe arra te 

përgatitura per konsum njerëzor, fara te përgatitura per konsum njerëzor, qe nuk janë erëza 

apo aromatizues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1879 

(220) 15/12/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)  MOPIVOX 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1880 

(220) 15/12/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)  LAPPOXO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve gastrointestinale.  
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(210) KS/M/ 2022/1881 

(220) 15/12/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje Blvd. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, 

Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)  LESORO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve gastrointestinale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1882 

(220) 15/12/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)  LOXELLO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1883 

(220) 15/12/2022 

(731) FLORI Diamonds L.L.C. 

Rr. Behar Begolli, Prishtina e Re, 10000 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  FLORI is forever 

 

 
     

 

(511) 14   Diamante; gurë të çmuar, perla dhe metale të çmuara, dhe imitime tyre; bizhuteri; 

kuti bizhuterish dhe kuti orësh; unaza çelësash dhe zinxhirë çelësash dhe varëse për to; 

instrumente të kohës; instrumente kronometrike; objekte te vogla dekorative prej gurëve të 

çmuar; objekte te vogla dekorative prej arit të emaluar; objekte te vogla dekorative prej 

argjendit të emaluar; vepra arti prej metalit të çmuar; trofe prej metaleve të çmuar; 

ornamente, të bëra ose të veshura me metale ose gurë të çmueshëm ose gjysmë të 

çmueshëm, ose imitime të tyre; statuja dhe figurina, të bëra ose të veshura me metale ose 

gurë të çmueshëm ose gjysmë të çmueshëm, ose imitime të tyre.  

36  Vlerësim i diamanteve, gurëve të çmuar dhe metaleve të çmuara; vlerësim i gurëve të 

çmuar dhe gjysmë të çmuar; vlerësim i stolive të çmuara; vlerësim numizmatik; sigurimi i 

informacionit në lidhje me vlerësimin e gurëve të çmuar; vlerësimi antik; vlerësim i 
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pasurisë personale për të tjerët; vlerësim i artit; shërbime vlerësimi të pronës intelektuale; 

sigurimi i informacionit në lidhje me vlerësimin e artit; sigurimi i informacionit në lidhje 

me vlerësimin antik.  

40  Lustrim i diamanteve dhe gurëve tjerë të çmuar; lustrim i gurëve të çmuar; lustrim i 

metaleve.  

42  Autentifikim i diamanteve; certifikim i diamanteve; shërbime të autentifikimit dhe 

certifikimit të diamanteve; autentifikim i gurëve të çmuar; autentifikim i gurëve gjysmë të 

çmuar; autentifikim i bizhuterisë; autentifikim i veprave të artit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1884 

(220) 15/12/2022 

(731) Bayer Aktiengesellschaft  

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen 

Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  SIVANTO 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate për mbytjen e parazitëve; fungicide, herbicide”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1885 

(220) 15/12/2022 

(731) Qunto 1981 GmbH Hoffeldstraße 104 

40235 Düsseldorf (DE) 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  QUNTO 

 

 
     

 

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

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-medicinale; parfumeri; vajëra 

esencial; produkte kozmetike jo-medicinale; locione për flokë jo-medicinal; pastë 

dhëmbësh jo-medicinal; preparate sanitare për toilet; preparate për përkujdesin dhe 

pastrimin e kafshëve; vaj esencial dhe ekstrakte aromatike; preparate për bluarje; preparate 

pastrimi dhe aromatike; dyll rrobaqepësi dhe këpuctari; vajra minerale [kozmetikë]; 

kozmetikë për flokë; kozmetikë për përdorim në lëkurë; kozmetikë në formën e hijes së 

syve; kozmetikë në formën e locioneve; kozmetikë në formë pluhuri; kozmetikë në formën 

e skuqjes; kozmetike në formën e vajrave  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë nga kafshët dhe lëkurë; valixhe udhëtimi; çanta 

ngarkese, çanta për bartje; çadër për shi dhe çadër për mbrojtje nga dielli; bastun për ecje; 

kamgjikë; parzmore; shalë;  qafore, zinxhirë dhe veshje për kafshë; bagazhe, çanta, kuleta 

dhe çanta të tjera mbajtëse; peliçe; lëkurat e kafshëve; shalë, kamxhik dhe veshje për 

kafshë; kuleta; çanta dore; çanta dore nga lëkure; çanta dore, çantat dhe kuleta; çanta tualeti 

që ofrohen të zbrazëta; çanta shpine; çanta; çanta [për meshkuj]; çanta lëkure; çanta me 
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rrota; çanta që vihen rreth belit; çantë postieri; pjesë dhe aksesorë për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë  

25  Rroba; veshmbathje; mbulesa për kokë; veshje te jashtme; xhamperë; Maica me krahë 

të shkurët; pulovra; veshje të brendshme; xhaketa [veshje]; pallto; rroba; rrobaqepësi; rroba 

të dizajnuara; rroba për fëmijë; shalla; shamia; kaçketa si mbulesa të kokës; kaçketa; 

kapela; rripa beli [veshje]; rroba noti; pantofla banjoje; doreza [veshje]; këmisha; varëse për 

rroba [varëse]; rroba nga lëkura; rroba nga imitimi I lëkurës; të brendshme; kapëse për 

veshët [veshje]; kombinime [veshje]; mushama; çorape; çorape të holla; pantallona të 

shkurtra; pantallona; shirita koke [veshje]; kaçketa; pjesë dhe aksesorë për të gjitha mallrat 

e lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë.  

34  Duhan; artikuj për duhanpirësa; shkrepëse; produkte duhani, përfshirë zëvendësues 

duhani; avullues për përdorim personal dhe cigare elektronike, si dhe shije dhe solucion për 

to; cigare; kuti për puro; qese puro; tuba për puro; kuti për puro; mbajtëse puro; çakmak 

puro; lagështues puro, lagështues; prerëse për puro; kuti purosh; kuti purosh; qese cigaresh; 

tuba cigaresh; kuti cigaresh; mbajtëse cigaresh; çakmakë; kuti cigaresh; kuti cigaresh; 

cigare, puro, puro dhe artikuj të tjerë të gatshëm për t'u përdorur për duhan; pjesë dhe 

aksesorë për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë.  

35  Reklamim; shërbime të menaxhimit të biznesit; shërbime të administrimit të biznesit; 

funksione zyreje; reklamim, shëbrime marketingu dhe promovuese; shërbime komerciale, 

kryesisht ankand dhe shërbime ankandi, organizimin dhe drejtimin e ankandeve, shërbimet 

e mbështetjes së reklamimit të bizneseve, menaxhimin e projeketeve të reklamimit; 

shërbimet e informimit të klientëve, kryesisht ofrimin e informatave tek konsumatorët në 

lidhje me mallërat dhe shërbimet, informimet dhe këshillimet e    konsumatorëve në 

përzgjedhjen e produkteve për blerje, ofrimin e informatave dhë këshillime për 

konsumatorët në çështjet e reklamimit dhe biznesit nga fusha e artikujve të duhanpirësve, 

produkteve të duhanit, purove, cigareve, pijeve alkoolike, pijeve jo-alkoolike, rrobave, 

veshmbathjeve, mbulesave për kokë, orendi, çanta, artikuj lëkure ose automjete; dhënien 

me qira të makinave shitëse; shërbimet komerciale dhe shërbimet e informimit të 

konsumatorëve, përkatësisht organizimi i kontakteve të biznesit, shërbimet e blerjeve 

kolektive, shërbimet e vlerësimit komercial, marrëveshjet e konkurrencës për qëllime 

biznesi dhe/ose reklamimi, shërbimet e agjencive të informacionit komercial, shërbimet e 

agjencive të import-eksportit, ndërmjetësimi dhe negocimi i kontratave të biznesit për palët 

e treta, shërbimet e porositjes, shërbimet e krahasimit të çmimeve, shërbimet e prokurimit 

për të tjerët, shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit, shërbimet e abonimit; asistencë biznesi, 

menaxhim dhe shërbime administrative; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë me postë, shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë, shërbime 

të shitjes me shumicë dhe teleshoping në lidhje me bizhuteritë, stolitë, gurët e çmuar, 

instrumentet horologjike dhe kronometrike, produktet e kujdesit personal, parfumet, 

kozmetikën, karburantet dhe ndriçuesit, preparatet dietike dhe shtojcat ushqimore, preparate 

sanitare, tualete, pompa, kompresorë dhe ventilatorë, robotë, makina për prodhimin ose 

paketimin e cigareve, purove ose purove, makina elektromekanike për përgatitjen e pijeve 

dhe veglave makinerike; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë me 

postë, shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

shumicë dhe teleshoping në lidhje me pajisjet kozmetike, armët prerëse dhe therëse, veglat, 

thikat e kuzhinës dhe mjetet prerëse, pajisjet dhe mjetet e përdorura me dorë, të dhënat e 

regjistruara, teknologjia e informacionit, audiovizuale, pajisje multimediale dhe 
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fotografike; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime me pakicë për porosi me postë, 

shërbime të shitjes me pakicë në katalog, shërbime të shitjes me shumicë dhe teleshoping 

në lidhje me automjetet dhe mjetet transportuese, pjesët e automjeteve, makinat e vjetra, 

automjetet e garave, automjetet luksoze, instrumentet muzikore, aksesorët muzikorë, veprat 

e artit dhe figurina, mjekësore dhe aparate dhe instrumente veterinare dhe ndihmesa 

lëvizshmërie; shërbimet e shitjes me pakicë, shërbimet e katalogut me pakicë, shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe teleshoping shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me materialet e 

shkrimit, materialet mësimore dhe mësimore, materialet e shtypura, bagazhet, çantat dhe 

transportuesit e tjerë, si dhe mobiljet dhe dekorimet; shërbimet e shitjes me pakicë, 

shërbimet e shitjes me pakicë nga katalogu, shërbimet e shitjes me shumicë dhe teleshoping 

shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me pëlhurat, mallrat e tekstilit, mbulesat për kokë, 

veshjet, aksesorët e veshjeve, artikujt për qepje dhe artikujt dekorativë të tekstilit, stolitë e 

flokëve, mbulesat e dyshemesë, mbulesat artificiale të dyshemesë dhe mbulesat e mureve 

dhe tavaneve; shërbimet e shitjes me pakicë, shërbimet e shitjes me pakicë nga katalogu, 

shërbimet e shitjes me shumicë dhe teleshoping shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me 

artikujt dhe pajisjet sportive, ushqimin dhe pijet, pijet alkoolike, pijet alkoolike, gotat, 

aksesorët e koktejit, pajisjet shtëpiake dhe sendet; shërbimet e shitjes me pakicë, shërbimet 

e shitjes me pakicë me postë, shërbimet e shitjes me pakicë nga katalogu, shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe teleshoping shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me duhanin, 

artikujt e duhanpirësit, shkrepset, produktet e duhanit, thika prerëse, lagështuesit, aksesorët 

për duhanpirësit, puro, cigare, puro, kuti puro, cigare elektronike dhe produkte duhani; 

huazimi, dhënia me qira dhe dhënia me qira e objekteve në lidhje me ofrimin e shërbimeve 

të sipërpërmendura, të përfshira në këtë klasë; konsulencë dhe informacion në lidhje me 

shërbimet e sipërpërmendura, të përfshira në këtë klasë. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1886 

(220) 15/12/2022 

(731) Burim Kanlinuro  Prizren, Rr.Saraçët 

p/n, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati Rr.Rexhep Mala nr.62, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   Quelle  

 

 
     

 

(511) 32  Birrat, ujërat minerale dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike, pije frutash dhe 

lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për 

pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, Nargile me 

avull (tymosje dhe me shije të ndryshme), përfshirë cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i 

mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare , duhan për çibuk 

(llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me përzierje të 

duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk 

është për përdorim në medicinë); artikuj të duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe 

tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat 

xhepi për mbështjellje cigaresh, çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit 

për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose 

duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e 
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nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; 

cigare elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje 

elektronike për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës 

me përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj 

duhani për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në 

klasën. Duhan me shije molle; cigare me shije molle; puro me shije molle; cigarillo me 

shije molle; filtra cigare me shije molle; letra cigare me shije molle.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  

 
 

(210) KS/M/ 2022/1887 

(220) 15/12/2022 

(731) Burim Kanlinuro  

Prizren, Rr.Saraçët p/n, Republika e 

Kosovës, KS 

(591) E bardhë, e zezë dhe vishnje e mbyllët 

dhe e qelët.  

(740)  Visar Kastrati Rr.Rexhep Mala nr.62, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birrat, ujërat minerale dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike, pije frutash dhe 

lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për 

pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, Nargile me 

avull (tymosje dhe me shije të ndryshme), përfshirë cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i 

mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare , duhan për çibuk 

(llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me përzierje të 

duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk 

është për përdorim në medicinë); artikuj të duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe 

tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat 

xhepi për mbështjellje cigaresh, çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit 

për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose 

duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e 

nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; 

cigare elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje 

elektronike për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës 

me përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj 

duhani për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në 

klasën. Duhan me shije molle; cigare me shije molle; puro me shije molle; cigarillo me 

shije molle; filtra cigare me shije molle; letra cigare me shije molle.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  
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(210) KS/M/ 2022/1888 

(220) 15/12/2022 

(731) Burim Kanlinuro D.P.H. ÇAJ BAHÇE 

NARGILE Prizren, Rr.Saraçët p/n, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati Rr.Rexhep Mala nr.62, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ÇAJ BAHÇE NARGILE 

 

 
     

 

(511) 32  Birrat, ujërat minerale dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike, pije frutash dhe 

lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për 

pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, Nargile me 

avull (tymosje dhe me shije të ndryshme), përfshirë cigare puro, cigare, cigarllosa (duhan i 

mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare , duhan për çibuk 

(llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me përzierje të 

duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk 

është për përdorim në medicinë); artikuj të duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe 

tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat 

xhepi për mbështjellje cigaresh, çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit 

për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose 

duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e 

nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; 

cigare elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje 

elektronike për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës 

me përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj 

duhani për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në 

klasën. Duhan me shije molle; cigare me shije molle; puro me shije molle; cigarillo me 

shije molle; filtra cigare me shije molle; letra cigare me shije molle.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1889 

(220) 16/12/2022 

(731) CEGOS SA 19 rue René Jacques 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, FR 

(591) Ngjyrë kafe 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 41  Përgatitja e kurseve arsimore dhe provimeve; zhvillim i kurseve arsimore dhe 

provimeve; publikimi i materialit që mund të ket qasje nga bazat e të dhënave ose nga 

interneti; prodhim dhe marrja me qira e materialeve edukative dhe mësimore; shërbime për 

publikimin e buletineve; sigurim i informacionit në lidhje me trajnimin; ofrim i 

publikimeve elektronike; organizimi i kurseve duke përdorur metoda të mësimit në 
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distancë; shërbimet e mësimit në distancë të ofruara online; seminare; organizim dhe 

mbajtja e kongreseve; organizimi dhe udhëheqje e kolokiumeve; organizimi dhe udhëheqje 

e konferencave; mirpritje (organizimi) dhe ndarje e çmimeve; stërvitje (trajnim); organizimi 

i kurseve me korrespondencë; shërbime argëtimi; organizim i kurseve me korrespondencë; 

stërvitje; trajnim i vazhdueshëm; informacion për karrierën dhe shërbime këshilluese 

(këshilla arsimore dhe trajnimi); sigurimi i informacionit në lidhje me edukimin e 

vazhdueshëm nëpërmjet internetit; organizimi dhe udhëheqje e punëtorive (trajnimeve); 

sigurimi i provimeve arsimore; trajnim; ofrimi i trajnimeve online; organizimi i ekspozitave 

për qëllime kulturore ose edukative; organizimi i konferencave në lidhje me aftësimin 

profesional; organizimi i konventave për qëllime trajnimi; organizimi i kurseve të trajnimit; 

organizimi dhe udhëheqje e seminareve dhe punëtorive; udhëzime profesionale (këshilla 

për arsimim ose trajnim); publikimi i materialeve të shtypura, përveç teksteve publicitare, 

në formë elektronike; publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; publikimi online i 

librave dhe revistave elektronike; shërbime të publikimit elektronik; mësimdhënie; marrje 

me qira e pajisjeve audio.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1890 

(220) 16/12/2022 

(300) 487905  17/06/2022  FR 

(731) LACOSTE 31-37 boulevard de 

Montmorency, 75016 Paris, FR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Skedarët dixhitalë të shkarkueshëm të vërtetuar nga tokena jo të këmbyeshëm 

[NFT] që përfaqësojnë lëkurë dhe imitime lëkure, çantat, kuletat, mbajtëset e kartelave, 

çanta shpine, çanta dore, çanta beli, çanta shkollore, çanta kampi, çanta plazhi, çanta 

sportive, çanta udhëtimi, valixhe, bagazhe, çanta këpucësh, çanta tualeti, ombrella, çadra 

dielli, Veshje, veshje për sport, tuta, pantallona të shkurtra, pantallona, funde, këmisha, 

Këmisha me mëngë të shkurtra, këmisha në formë të t-së, veshje trikotazhi, pulovra, 

Këmisha polo, xhaketa, xhaketë e gjatë me kapuç për t'u veshur në mot të ftohtë, bluza, 

xhupa, të brendshme, këpucë; çorape ; këpucë për ushtrime sportive; kapela, kapela me 

streh rrethore, vizore, shirita koke; shirita dore; kapela koke te ngushta; doreza ; shalle; 

rroba banje ; Pajisje sportive, artikuj sportiv, topa për lojëra, topa tenisi, topa për lojëra me 

lopatat e tenisit, guta për lopatat e tenisit, tela për lopatat e tenisit , tela lopatave, tela të 

gutave natyrale për lopata tenisi, tela sintetike për lopata, tela të gutave për lopata, kuti të 

përshtatura për artikuj sportiv, këllëfë lopatave te tenisit, mbulesa të përshtatshme për 

lopata tenisi, mbulesa të përshtatura për artikuj sportiv, mbulesa mbrojtëse për lopata                                 
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tenisit, mbulesa për lopata , mbulesa për lopata tenisi, materiale me fije për lopata sportive, 

mbrojtëse dore për qëllime sportive, lopata, lopata tenisi, çanta tenisi të para formuara , 

amortizues i vibrimeve për lopata tenisi, Shirita kapëse për lopata tenisi, kuti për topa 

tenisi, për përdorim në mjedise virtuale (metaverse).  

18  Lëkurë dhe imitime lëkure; çanta ; kuletat; mbajtës të kartave; çantë shpine ; çanta dore 

; çanta beli; çanta shkollore; çanta kampingu; çanta plazhi; çanta sportive; çanta udhëtimi; 

valixhe; bagazh ; çanta për këpucë; çanta  tualeti; umbrella; çadra dielli  

25  Veshje ; veshje për sport; tuta; pantallona të shkurtra, pantallona; funde; këmisha; 

Këmisha me mëngë të shkurtra; këmisha në formë të t-së ; veshje trikotazhi; pulovra; 

Këmisha polo; xhaketa; xhaketë e gjatë me kapuç për t'u veshur në mot të ftohtë; bluza; 

xhupa; të brendshme; këpucë ; çorape ; këpucë për ushtrime sportive; kapela, kapela me 

streh rrethore, vizore, shirita koke; shirita dore; kapela koke te ngushta; doreza ; shalle; 

rroba banje  

28  Pajisje sportive; artikuj sportiv; topa për lojëra ; topa tenisi; topa për lojëra me lopatat e 

tenisit; guta për lopatat e tenisit; tela për lopatat e tenisit; tela lopatave; tela të gutave 

natyrale për lopata tenisi; tela sintetike për lopata; tela të gutave për lopata; kuti të 

përshtatura për artikuj sportiv; këllëfë lopatave te tenisit; mbulesa të përshtatshme për 

lopata tenisi; mbulesa të përshtatura për artikuj sportiv; mbulesa mbrojtëse për lopata 

tenisit; mbulesa për lopata; mbulesa për lopata tenisi; materiale me fije për lopata sportive; 

mbrojtëse dore për qëllime sportive; lopata, lopata tenisi; çanta tenisi të para formuara; 

amortizues i vibrimeve për lopata tenisi; Shirita kapëse për lopata tenisi; kuti për topa tenisi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1891 

(220) 19/12/2022 

(731) BKAIRAT GENERAL TRADING 

(L.L.C). OFFICE 2802, WESTBURY 

OFFICESTOWER - MARASI DRIVE-  

BUSINESS BAY, DUBAI -UAE, AE 

(591) E bardh dhe e zezë   

(740)  Arben AVDIU “ANA” sh.p.k. 

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare, artikujt e duhanpirësve, puro, duhan dhe zëvendësues të duhanit, duhan i 

papërpunuar dhe i përpunuar, kuti purosh, paketime purosh (cigare-), mbajtësit e cigareve, 

duhan për përtypje, cigare me aromë dhe melasa, artikuj duhanpirës, çakmakë për 

duhanpirësit, filtra (cigare), shkrepse dhe shkrepëse kuti, cigare elektronike, lëngje për 

cigare elektronike dhe vaporizues/avullues oral (vape).  
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(210) KS/M/ 2022/1892 

(220) 19/12/2022 

(731) Gzim Pllana Rruga Kruja, pn , 42000 

Vushtrri, Kosovë, KS 

(591) E bardh, e kaltërt dhe e portokallt  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera; prodhimi i letres dhe kartonit te valezuar, si dhe ambalazhit prej letres dhe kartonit, 

prodhimi i letres per perdorim familjar dhe sanitar, prodhimi i materialit prej letres per zyre, 

prodhimi i artikujve te tjere prej letres dhe kartonit. Materialet plastike për ambalazhim (që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera).  

19  Materiale ndërtimore (jo metalike); gypat e shtangëta jo metalike për ndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; dyer dhe dritare; 

shamotime, izolime; suvatime dhe materiale tjera ndertimore  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime, mirëmbajtje, shërbime instalimi; instalime; 

mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve dhe ndertesave; skelime, shërbimet e pastrimit te 

ndertesave dhe objekteve industrial, ndertimi i objekteve banesore dhe jobanesore, 

pergaditja e vendpunishtes, instalime elektrike dhe instalime ndertimore e sanitare, punime 

suvatimi, punime shamotimi dhe iozlime termike te objekteve industrial dhe jo industrial 

(banimi), punime te kulmeve, lyerja e xhamave dhe aktivitet tjera perkrhaese te objekteve 

te kombinuara.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1893 

(220) 19/12/2022 

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

Viale Piero e Alberto Pirelli 25 - 20126 

MILANO MI Italy, IT 

(591) Kuqe dhe verdhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Mjete për transport në tokë dhe/ose në ujë; pjesë dhe aksesorë për automjete për 

transport në tokë dhe/ose në ujë për të gjitha sa përfshihen në klasën 12; Goma, tuba të 

brendshme për goma, rrota, rreth i jashtëm i rrotës në të cilën është e montuar goma, pistë 

gome për ritrajtimin e gomave, akcesorë për rrethin e brendshëm të gomave, shirita për 

rrethin e jashtëm të gomave, materiale dhe komplete për riparimin e gomave dhe tubave të 

brendshëm që nuk përfshihen në klasat e tjera; valvola për gomat e automjeteve; veshje e 

brendshme e automjeteve; tapiceri të brendshme për automjete; ulëset e automjeteve; 

Jastëkë të ulëseve për automjete; Mbulesa për ulëset e makinave, Mbulesa të ulëseve [pjesë 

e makinave] për përdorim për automobila; Mbulesa ulësesh për biçikleta; Mburoja dhe 

mbulesa dielli për makina motorike, mbulesa dielli [pjesë automjetesh]; Shtresa e 
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brendshme e automobilave; Shirita mbrojtës për pjesët e automjeteve; mbajtëset e kokës për 

automjete, mbulesat e mbështetëses së kokës së automjeteve; pompa ajri [aksesorë 

automjetesh]; pajisje për automjete për të eliminuar shkëlqimin e dritës sëfortë të fenerit; 

akcesorë për mbrojtjen e syve nga dritat e forta prej trafikut përballë; bartës të bagazheve 

për automjete; rrjeta për bagazhe për automjete; fiksues rrotash për sigurimin e rrotave me 

kunjat; skuter me shtytje [automjete]; mbulesa automjetesh [të formësuara]; pajisje që nuk 

rrëshqasin për gomat e automjeteve; varka; varka me fryrje. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1894 

(220) 19/12/2022 

(731) FRUCTAL d.o.o. Tovarnika cesta 7, 

5270 Ajdovščina, Slovenia, SI 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)  FRUCTAL PASSATA 

 

 
     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të ziera; pelte  

30  Salca [erëza], keçap.  

32  Pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; lëngje perimesh [pije]; pije të përbëra 

nga një përzierje e lëngjeve të frutave dhe perimeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1897 

(220) 19/12/2022 

(731) Blerim J. Hasani B.I. - N.T.SH. " 

BLERI " Viti, E Ulqinit p.n.,, KS 

(591) Kalter: HEX - #2E3092 

Kuqe: HEX - #ED1B23 

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

Rruga 28 Nëntori p.n., 61000 Viti, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Promovim shitjesh; Shërbime promovimi shitjesh; Shërbime/Administrim 

shitjesh; Marketingu tregtar; Shërbime publiciteti dhe promovimi shitjesh. 

Shërbime reklamimi dhe publiciteti nga televizioni, radio, posta; Hulumtim i tregut dhe 

matje e opinionit publik; Shërbimet e kërkimit të tregut; Analiza e të dhënave të hulumtimit 

të tregut.  

37  Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi, Shtrespër dysheme; Punime me mure; 

Aplikimi i mureve; Shërbimet e kontraktorit të suvatimit; Suvatime.  

40  Trajtim materialesh; Përpunimi i rrëshirës epoksi.  
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(210) KS/M/ 2022/1898 

(220) 19/12/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, 

Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ROSOSKIN 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1899 

(220) 20/12/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)  AMINAL 

 

 
     

 

(511) 5  Solucione farmaceutike të përdorura në dializë; dezinfektues për aparate dhe 

instrumente mjekësore.  

10  Dializatorë; aparate mjekësore për dializë renale; makina për dializë për përdorim 

mjekësor; komplete aksesi renale perkutane; gjilpëra hipodermike për përdorim në dializën 

renale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1906 

(220) 21/12/2022 

(731) EXPERT PRO SH.P.K 

Rruga. Shefqet Shkupi p/n –Prishtinë, KS 

(591) E kalter  dhe e zezë 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Shërbime të trajnimit për biznese; shërbime inxhinierike të tingujve për ngjarje; 

trajnim i bazuar në kompjuter; ofrimi i kurseve për trajnim; ofrim i informacioneve, 

përfshirë online, për edukim, trajnim, argëtim , aktivitetet sportive dhe kulturore; sigurimi i 

informacionit në lidhje me trajnimin; ofrimi i trajnimit; sigurimi i kurseve të trajnimit; 

publikime elektronike; publikime elektronikete prodhuara online, që nuk mund të 

shkarkohen; Publikimi i librave dhe revistave elektronike online; Shkrimi i teksteve; ofrimi 

i botimeve elektronike në internet, që nuk mund të shkarkohen; publikimi i materialit të 
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shtypëshme; publikimi i materialit të shtypur në formë elektronike në internet; shërbimet 

publicitare; prodhimet audio dhe video; prodhimi i videove on-line, jo të shkarkueshme  

42  Shërbimet e inxhinierike në fushen e hulumtimit, vlersimit, në fushat shkencore dhe 

teknologjike (përfshirë konsulencën teknologjike); Shërbime kompjuterike dhe 

teknologjike për sigurimin e të dhënave kompjuterike dhe informacionit personal; 

Programimi kompjuterik; redaktimi dhe azhurnimi i shërbimeve për softuer kompjuterikë; 

shërbime konsulence në lidhje me programimet kompjuterike, hartimin e pajisjeve dhe 

softuerëve; analiza; dhënie me qira të kompjuterëve; dhënie me qira të programeve 

kompjuterike; mirëmbajtje të programeve kompjuterike; shërbime të kërkimit kompjuterik; 

analiza e sistemit kompjuterik; dizajn të sistemit kompjuterik; krijim dhe mirëmbajtje të 

faqeve të internetit për të tjerët; mirëmbajtje të faqeve kompjuterit [faqe të internetit]; 

Instalim të programeve kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; dhënie me qira 

të serverëve të web; shërbime të mbrojtjes prej viruseve kompjuterike; konsulencë në 

fushën e kursimit të energjisë; Sigurim të mjeteve të kërkimit për internet; monitorim të 

sistemeve kompjuterike përmes qasjes në distancë; konsulencaë për krijimin web faqeve; 

konsulencë për teknologjinë informative [IT]; kërkime shkencore; ofrimi të informacionit 

mbi teknologjinë kompjuterike dhe programimin përmes web faqes; ofrim i makinave 

hulmtuese për kërkimenë internet; konsulencë teknologjike; konsulencë për teknologji 

kompjuterike; konsulencë për teknologjinë e telekomunikacionit; konsulencë për sigurinë 

kompjuterike; monitorim të sistemeve kompjuterike për të zbuluar defektet; krijim dhe 

dizajnim të indekseve të informacionit të internetit për të tjerë [shërbime të teknologjisë 

informatike]; Konsulencë për siguri në internet; Konsulencë për sigurimin e të dhënave; 

monitorim të sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të paautorizuar ose shkeljes së 

të dhënave; zhvillim të platformave kompjuterike; hulumtime në fushën e teknologjisë së 

telekomunikacionit; të gjitha aq sa janë të përfshira në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1914 

(220) 22/12/2022 

(731) LABORATOIRES DENSMORE  

42 rue Washington 75008 PARIS / 

FRANCE, FR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  DENSMORE 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë; kremra kozmetik; peceta të ngopura për përdorim kozmetik; shkumë 

për përdorim kozmetik; produkte për higjienën e fytyrës; pastrues jo mjekues për higjienën 

intime; kozmetikë; kremra, xhel, pomada për përdorim kozmetik; kozmetikë në formën e 

një leukoplasteve; krem masazhi, të ndryshëm nga ai për përdorimi mjekësor; xhel për 

masazh të ndryshëm nga ai për përdorimi mjekësor; vajra masazhi, të ndryshëm nga ai për 

përdorimi mjekësor  

5  Produkte farmaceutike; produkte higjienike për mjekësi; substanca dietike për përdorim 

mjekësor; leukoplaste, materiale për fashim; dezinfektues; preparate probiotike për ërdorim 

mjekësor për të ruajtur ekuilibrin natyral të florës së zorrëve në sistemin tretës; shtesa 

probiotike; shtesa probiotike; preparate kimike për përdorim mjekësor ose farmaceutik; 

solucione oftalmike; shtesa ushqimore për përdorim mjekësor në formë të lëngshme, 



Buletini Zyrtar Nr. 108 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

211 

 

pluhuri, kapsule, pilule, tablete, sheqerkave, kapsule, qeskave; ushqime ushqimore dhe 

dietetike për përdorim mjekësor në formë të lëngshme, pluhuri, kapsule, pilule, tablete, 

sheqerkave, kapsule, qeskave; preparate vitaminash, preparate mjekësore për dobësim; 

substanca dietike, ushqime dhe pije për përdorim mjekësor, preparate me elementë 

gjurmues për konsum njerëzor; fermente laktike për përdorim mjekësor; ushqime dietetike 

dhe substanca për përdorim mjekësor; leukoplaste (vata) për përthithje nga lëkura të një 

substance mjeksore ose farmaceutike; shtesa ushqimi; shtesa ushqimore; shtesa ushqimore 

për përdorim mjekësor; pika për sy; xhel lëkure për përdorim mjekësor; pomada për 

përdorim mjekësor; kremra, vajra, balsame, xhel, shkume, losione, maska per perdorim 

mjekesor; zëvendësues të vakteve për përdorim mjekësor; peceta të ngopura për përdorim 

mjekësor; shkumë për përdorim mjekësor; xhel lëkure për përdorim mjekësor; pomadë për 

përdorim mjekësor; farmaceutikë gjinekologjik; krem për përdorim mjekësor; krem 

masazhi për përdorim mjekësor; preparate për lubrifikimin vaginal; preparate për larje 

vaginale për përdorim mjekësor; antifungal vaginale; hidratues vaginal; supozitorë 

vaginalë; kapsula vaginale; xhel dhe kremra masazhi për përdorim mjekësor; preparate 

farmaceutike për të parandaluar shfaqjen e gjurmëve të strijave; xhel për përdorim mjekësor 

në formë kapsule.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1915 

(220) 22/12/2022 

(731) LABORATOIRES DENSMORE  

42 rue Washington 75008 PARIS / 

FRANCE, FR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  MATERNIX 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike; produkte higjienike për mjekësi; substanca dietike për 

përdorim mjekësor; preparate probiotike për përdorim mjekësor për të ruajtur ekuilibrin 

natyral të florës së zorrëve në sistemin tretës; shtesa probiotike; shtesa prebiotike; solucione 

oftalmike; shtesa ushqimore për përdorim mjekësor në formë të lëngshme, pluhuri, kapsule, 

pilule, tablete, sheqerkave, kapsule, qeskave; ushqime ushqimore dhe dietetike për 

përdorim mjekësor në formë të lëngshme, pluhuri, kapsule, pilule, tablete, sheqerkave, 

kapsule, qeskave; preparate vitaminash; preparate mjekësore për dobësim; substanca 

dietike, ushqime dhe pije për përdorim mjekësor, preparate të elementëve gjurmues për 

konsum njerëzor; fermente laktike për përdorim mjekësor; ushqime dietetike dhe substanca 

për përdorim mjekësor; leukoplaste (vata) për përthithje nga lëkura të një substance 

mjeksore ose farmaceutike; shtesa ushqimi; shtesa ushqimore; shtesa ushqimore për 

përdorim mjekësor;  pomada për përdorim mjekësor; kremra, vajra, balsame, xhel, shkume, 

losione, maska per perdorim mjekesor; shkumë për përdorim mjekësor; xhel lëkure për 

përdorim mjekësor; farmaceutik gjinekologjike; krem për përdorim mjekësor; krem 

masazhi për përdorim mjekësor; preparate për lubrifikimin vaginal; preparate për larje 

vaginale për përdorim mjekësor; antifungal vaginale; hidratues vaginal; supozitorë 

vaginalë; kapsula vaginale; preparate farmaceutike për të parandaluar shfaqjen e gjurmëve 

të strijave; xhel për përdorim mjekësor në formë kapsule. 
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(210) KS/M/ 2022/1918 

(220) 22/12/2022 

(731) PARAFARMACIA IME SH.P.K 

Rr. Luan Haradinaj nr. 90 Prishtine, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  “Produkte jo-medicinale për higjenë, kujdes dhe mirëmbajtje të lëkurës; mallëra të 

higjienës personale; produkte kozmetike; sapunë; parfumeri; vajëra esencialë; shampon për 

kokë dhe flokë; preparate jo-medicinale për përkujdes të lëkurës dhe pastrim; kremëra 

lëkure, llosione për lëkurë dhe flokë, gjel, vajëra, kremëra të ftohta; preparate për 

përkujdesjen e lëkurës; preparate për mbrojtjen nga dielli; preparate për zbardhjen e 

lëkurës; pasta dhëmbësh dhe pastrues goje jo për qëillime medicinale; freskues të 

gojës/frymëmarrjes; gjel dentar; pasta dhëmbësh; preparate për zbardhjen e dhëmbëve, 

preparate lustrimi për dhëmbë, preparate për zbardhjen e dhëmbëve dhe përshpejtues, 

preparate kozmetike për heqjen e njollave në dhëmbë; preparate toaleti jo-medicinale; 

preparate për përkujdesjen orale; preparate për pastrim, larje, lustrim dhe heqjen e aromës 

së keqe në protezat e dhëmbëve.”  

5  “Preparate farmaceutike; preparate sanitare;ushqim per foshnje; leukoplaste; preparate 

per shkaterrimin e demtuesve;mjete disenfektuese; uje deti per barna mjeksore; uje golard; 

uje termik uje balsam;shtesa ushqimi; ushqim dietic; nisheste; aminoacide;anestetik;fasha 

mjeksore;menstruale;peceta higjenike; fasha mjeksore; canta me medikamente-barera 

dietike te pershtatura per perdorim mjeksore;bylyzyk dore per qellime mjeksore;pastila per 

perdorim farmaceutik;kapse per peceta higjenike;preparate per shperlarjen e syve;pambuk 

antiseptik;pambuk per perdorim mjeksore;leng I pergaditur nga barishtat per perdorim 

farmaceotik;dezodorante per rroba  dhe tekstil;detergjente per perdorim mjeksore;faculeta 

te lagura si mjete per dizenfektim;preparate per balsamin per perdorim mjeksor;pije nga 

embeltuesit e qumshtit per perdorim farmaceotik;sheqer qumeshti per  qellime 

farmaceotike;breke thithese;pambuk thithes;vaj ricinusi per perdorim mjeksor;brek per 

foshnje;pelena te papershkueshme nga uji;qumsht blete si shtese ushqimi 

pelte;medikamente kunder djersitjes;krip aromatike;krip per banje nga uji mineral;caj 

mjeksor;yndyr bimore;mjete per  pastrimin e gojes per destinime mjeksore;vaj nga farerat e 

lirit si shtojca ushqimi;qumsht pluhur per foshnje;shtes proteinash per ushqim per 

kafshe;fije bimore;preparate per  sherim  local te pickimit te insekteve;preparate kimike 

farmaceotike.  

10  Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët 

artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate masazhesh; aparate, 

pajisje dhe artikuj për foshnjat infermierore; aparate, pajisje dhe artikuj të veprimtarisë 

seksuale 
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(210) KS/M/ 2022/1923 

(220) 27/12/2022 

(731) Lidhja Demokratike e Kosoves 

LDK Rr."UCK" 2B, Prishtine, Republika e 

Kosoves, KS 

(526) Dardania  

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

vjollce, e verdhe, e gjelbert 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)  Dardania  

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1924 

(220) 27/12/2022 

(731) Lidhja Demokratike e Kosoves 

LDK Rr."UCK" 2B, Prishtine, Republika e 

Kosoves, KS 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)  LDK 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1925 

(220) 27/12/2022 

(731) Lidhja Demokratike e Kosoves  

LDK Rr. "UCK" 2B, Prishtine, Republika e 

Kosoves, KS 

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

vjollce, e verdhe, e gjelbert 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)  LDK Dr. Ibrahim Rugova! 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  
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(210) KS/M/ 2022/1926 

(220) 27/12/2022 

(731) Lidhja Demokratike e Kosovës  

LDK Rr. "UCK" 2B, Prishtinë, Republika e 

Kosoves, KS 

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

vjollce, e verdhe, e gjelbert 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)  LDK portal 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1927 

(220) 27/12/2022 

(731) Lidhja Demokratike e Kosoves 

LDK Rr."UCK" 2B, Prishtine, Republika e 

Kosoves., KS 

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

vjollce, e verdhe, e gjelbert 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)  LDK Dradane! 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1928 

(220) 27/12/2022 

(731) Lidhja Demokratike e Kosovës 

LDK Rr. "UCK" 2B, Prishtinë, Republika e 

Kosovës, KS 

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

vjollce, e verdhe, e gjelbert 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)  LDKpress 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  
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(210) KS/M/ 2022/1929 

(220) 27/12/2022 

(731) Lidhja Demokratike e Kosoves 

LDK Rr."UCK"2B, Prishtinë, Republika e 

Kosoves, KS 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)  Lidhja Demokratike 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1930 

(220) 27/12/2022 

(731) Lidhja Demokratike e Kosoves 

LDK  Rr. "UCK" 2B, Prishtinë, Republika e 

Kosoves, KS 

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

vjollce, e verdhe, e gjelber 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)  Lidhja për të ardhmen! 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1931 

(220) 27/12/2022 

(731) Lidhja Demokratike e Kosovës 

LDK Rr."UCK" 2B, Prishtinë, Republika e 

Kosovës, KS 

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

vjollce, e verdhe, e gjelbert 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)  Rugovistët e bashkuar! 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1932 

(220) 27/12/2022 

(731) Lidhja Demokratike e Kosovës  

LDK Rr. "UCK" 2B, Prishtinë, Republika e 

(540)  Lidhja e Re Demokratike 
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Kosovës, KS 

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

vjollce, e verdhe, e gjelbert 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1933 

(220) 27/12/2022 

(731) YILDIZ HOLDİNG A.Ş. 

Kısıklı Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak 

No:6/1 Üsküdar, Istanbul, TURKEY, TR 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira, çokollata, biskota, kriker, vafera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1934 

(220) 27/12/2022 

(731) Bujar Hasani “Hiti” Sh.P.K 

Shtime, Rr. Shtime-Ferizaj, p.n. , KS 

(591)  E zezë dhe portokalli 

(740)  Valdrin Behrami Valdrin Behrami B.I  

Rr. Muharrem Fejza,  C15/17, nr.5, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare 
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(210) KS/M/ 2022/1941 

(220) 27/12/2022 

(731) MALI AGM, SH.P.K.  Rruga “Adem 

Jashari”, p.n. 24000 Malishevë, Republika e 

Kosovës, KS 

   

 
 

(540)  MIKEA DERM 

 

 
     

 

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

qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

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

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

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1943 

(220) 28/12/2022 

(300) 018770861  03/10/2022  EP 

(731) SKE Holding GmbH 

Am Bahnhof 47 A-4225 Luftenberg an der 

Donau, AT 

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

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

(540)  LevelX Energy 

 

 
     

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet për kontrollin e energjisë elektrike; 

Aparatet dhe instrumentet për akumulimin e energjisë elektrike; 

Aparatet dhe instrumentet për ndërrimin e energjisë elektrike; Aparatet dhe instrumentet 

për transformimin e energjisë elektrike; Aparatet dhe instrumentet për rregullimin e 

energjisë elektrike; Aparatet dhe instrumentet për përcjelljen e rrymës elektrike; Aparatet 

dhe instalimet fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike diellore; Panele diellore; 

Panele diellore portative për prodhimin e energjisë elektrike; Invertorët [energjia elektrike); 

Invertere per furnizim me energji elektrike; Bateritë; Aparatet dhe instrumentet për 

akumulimin dhe ruajtjen e energjisë elektrike; Modulet e kontrollit (Elektrike ose 

elektronike -); Aparatet e ruajtjes së informacionit (elektrik ose elektronik]; Karikues solare 

të baterive; Aparatet e komunikimit; Instalimet elektronike komunikuese. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1944 

(220) 28/12/2022 

(300) 018770859  03/10/2022  EU 

(731) SKE Holding GmbH 

Am Bahnhof 47 A-4225 Luftenberg an der 

(540)  LevelX Solar 

 

 
     

 



Buletini Zyrtar Nr. 108 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

218 

 

Donau, AT 

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

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

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet për kontrollin e energjisë elektrike;Aparatet dhe 

instrumentet për akumulimin e energjisë elektrike;Aparatet dhe instrumentet për ndërrimin 

e energjisë elektrike;Aparatet dhe instrumentet për transformimin e energjisë 

elektrike;Aparatet dhe instrumentet për rregullimin e energjisë elektrike;Aparatet dhe 

instrumentet për përcjelljen e rrymës elektrike;Aparatet dhe instalimet fotovoltaike për 

prodhimin e energjisë elektrike diellore;Panele diellore;Panele diellore portative për 

prodhimin e energjisë elektrike;Invertorët [energjia elektrike);Invertere per furnizim me 

energji elektrike;Bateritë;Aparatet dhe instrumentet për akumulimin dhe ruajtjen e energjisë 

elektrike;Modulet e kontrollit (Elektrike ose elektronike -);Aparatet e ruajtjes së 

informacionit (elektrik ose elektronik];Karikues solare të baterive;Aparatet e 

komunikimit;Instalimet elektronike komunikuese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1945 

(220) 28/12/2022 

(731) Edoni Technology sh.p.k 

Rruga Van Gog, Magjistralja Prishtinë – 

Lipjan, 14000 Lipjan, Kosovë, KS 

(591) E Gjelbërt, E Kuqe e hapur, E Bardhë 

(740)  Labinot Bajgora Kolegji Europian i 

Kosovës sh.p.k Gustav Mayer nr.19, 

Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparate për ngrohje; Aparate për ndriçim; gjenerues avulli; gatimi; ftohës; tharje; 

ventilimi; tharrës ajri; rubineta anti-spërkatje; aparate për filtrimin e ujit; Aparate furnizimi 

me ujë për shfrytëzime sanitare; aparate kondicionimi të ajrit; aparate aromatizuese të ajrit; 

aparate dhe makina që pastrojnë ajrin; ngrohës akuariumi; llamba uji; skara; pajisje dhe 

instalime për banjo; ngrohës për banjo; ngrohës shtrati; aparate për ftohje lëngjesh; drita 

biçiklete; batanije elektrike për ngrohje; bojlerë; përkatësisht për ngrohje dhe bojlerë uji; 

tostera; tapete me ngrohje elektrike; ndriçues tavani; llambadarë; drita elektrike për pemët e 

Krishtlindjeve; drita akuariumi; llamba; filtra kafeje elektrikë; makina kafeje; zierës kafeje; 

pjekës kafeje; kontejnerë frigoriferikë; soba; aparate dhe instalime gatimi; enë gatimi 

elektrike; instalime ftohëse për lëngje dhe ujë; instalime ajrimi për duhanin; jastëk ngrohje 

(vata); rregullues rryme (ngrohës); friteza elektrike të thella; aparate dezinfektues; bombola 

spërkatëse dezinfektuese për tualete; aparate distilimi; tharrëse flokësh; filtra për ujë të 

pijshëm; aparate tharjeje për tagji dhe foragjere; llamba elektrike; fenerë Kinezë; freskuese 

(ajër-kondicionues); freskuese elektrike; ngrohës (elektrikë) për shishe të ushqyeri; 

instalime për ujë me presion; burime dekorative; ngrirës; pjekës frutash; ndezës gazi; pllaka 

metalike për pjekje ushqimi; aparate pjekjeje; aparate tharrës dore për pastrim dhomash; 

pajisje për dush me ajër të nxehtë; furra me ajër të nxehtë; pjata ngrohëse; shishe për ujë të 

nxehtë; numra ndriçues për shtëpi; kuti akulli; makina dhe aparate akulli; kazanë elektrikë; 
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prozhektorë; llamba të mbuluara; llamba oxhaqesh; llamba qelqi; llamba glob; llamba 

reflektore; abazhurë; llamba; mbajtëse abazhuri; fenerë për ndriçim; tharëse elektrike 

lavanderie; poça; ndriçuesa; furra me mikrovalë; instalime ftohjeje për qumështin; mikser 

rubinetash për tubacionet e ujit; pjata-ngrohës; projektorë të vegjël xhepi; ngrohës xhepi; 

tenxhere elektrike për gatim me presion; enë uji me presion; radiatorë elektrikë; kabina 

frigoriferike; dhoma frigoriferike; pjekës; aparate pjekjeje (enë gatimi); pajisje për pjekje; 

pajisje për pjekje në hell; grila; shkëmbinj lave të ngurtë për përdorim në grilat e 

barbekjusë; llamba sigurie; kabina dushi; dushe; lavamanë për larje me dorë; priza për 

dritat elektrike; kolektorë diellorë (për ngrohje); tualete; ulëse për tualet; kapakë tualeti; 

tualete portative; urinuese; hekura elektrikë për pjekje; tiganë ngrohës; lavamanë; ngrohës 

uji; aparate dhe makineri për pastrimin e ujit; sterilizues uji; pastrues elektrikë të ajrit; 

pajisje anti-verbuese për autoveturat (pajisje dritash); pajisje anti-shkëlqyese për automjetet 

(pajisje dritash); llamba me hark; autoklava (soba elektrike me presion); tuba banjoje; 

pajisje mbrojtëse të projektuara për instalime ndriçimi; shpërndarës drite; ndezës me fërkim 

për ndezjen e gazit; drita për mjetet motorike; drita për automjete; soba; soba (aparate 

ngrohëse); gatuese orizi; aspiratorë për kuzhinat; perde dushi; instalime dushi; aparate për 

rrezitje; makineri për bërjen e bukës; bukë-thekëse; batanije elektrike; jo për qëllime 

mjekësore; aparate për ushqimet organike dehidratuese; pajisje shkrirëse; ngrohëse; 

kondicionerë; aparate për shkrirjen e dritareve për automjete; reflektorë për automjete; 

fenerë për automjete; priza për dritat elektrike; filtra (pjesë instalimesh shtëpiake ose 

industriale); ngohëse këmbësh (elektrike ose jo-elektrike); flakëdhënës gazi; bojlerë gazi; 

llamba me gaz; aparate për përpunimin e gazit; aparate me avull për fytyrën (sauna); llamba 

për ndriçim; ngrohës uji; elementë ngrohës; kupa radiatori; radiatorë ngrohës; pajisje 

elektrike për të bërë kos; vende për të bërë zjarr në shtëpi; lagështues për radiatorët e 

ngrohjes qëndrore; freskuese elektrike për përdorim personal; instalime sauna për banjë; 

rezistenca për ngrohje; aparate dhe instalime për zbutje uji; aparate vorbull-krijuese; djegës 

parfumi; pllaka ngrohëse për pjekje petullash;  

17  materiale izoluese; pëlhura izoluese; substanca për izolimin e ndërtesave kundër 

lagështirës; tekstil me fije qelqi për izolim; kompozime për të parandaluar rrezatimin e 

nxehtësisë; plastika të ekstruduara në formën e tubave për përdorim në prodhim; plastika 

dhe rrëshira në formë të ekstruduar për përdorim në prodhim; plastika në formë të 

ekstruduar për përdorim në prodhimin e mëtejshëm; materiale izoluese të zërit; struktura 

thithëse të zërit jo prej metali për ndërtesat; materiale izoluese të ndërtesave; materiale 

izoluese për ndërtimin; xham shkumë për përdorim si material izolues; materiale izoluese të 

shkumës për përdorim në ndërtim dhe konstruktim; materiale izoluese me fije qelqi për 

përdorim në ndërtim; shkumë izoluese për përdorim në ndërtim dhe konstruktim; materiale 

izoluese të bëra me shkumë polietileni; Paketimi, ndalimi dhe izolimi i materialeve; 

izolatorë; izolatorë (energji elektrike, nxehtësi, zë); izolatorë elektrikë; materiale izoluese 

elektrike; dielektrikë [izolatorë];  artikuj prej gome për qëllime izolimi; artikuj të bërë prej 

gome sintetike për qëllime izolimi; breza izolues; materiale izoluese akustike; materiale 

izoluese për ndërtim; materiale izoluese termike; materiale izoluese për avionët; paketime 

të papërshkueshme nga uji; rregulluese sipas motit; kompozime që rregullohen sipas motit; 

lagështirë jo metalike për ndërtesat; rregulluese sipas motit për përdorim në automobila; 

rregulluese sipas motit për përdorim në shtëpi; rregulluese sipas motit, jo prej metali, për 

ndërtesat; tuba fleksibël, tuba dhe tuba, jo prej metali; fijet e materialeve plastike, të 

ndryshme nga ato për përdorim tekstili; tuba fleksibël, jo prej metali; rrëshira artificiale në 
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formën e tubave për përdorim në prodhim [produkte gjysëm të gatshme]; tuba prej plastike; 

tuba prej gome; tuba ajri, jo prej metali; çamçakëz, i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar; 

substanca plastike, gjysmë të përpunuara; rrëshira sintetike, gjysmë të përpunuara; acetat 

celuloze, gjysmë të përpunuara; rrëshira termoplastike të përforcuara me fibra natyrale 

[produkte gjysëm të gatshme]; rrëshira artificiale në formë të ekstruduar për përdorim në 

prodhim; rrëshira artificiale në formë të ekstruduar për përdorim të përgjithshëm industrial; 

rrëshira artificiale në formën e shufrave për përdorim në prodhim [produkte gjysëm të 

gatshme]; rrëshira artificiale në formën e blloqeve për përdorim në prodhim [produkte 

gjysëm të gatshme]; polimere elastomerike në formën e blloqeve për përdorim në prodhim; 

polimere elastomerike në formën e fletëve për përdorim në prodhim; plastika të ekstruduara 

në formën e shufrave për përdorim në prodhim; materiale izoluese të bëra nga shkuma 

poliuretani; shkumë poliuretani me densitet të ulët për izolim; shkumë poliuretani me 

densitet të ulët për paketim; artikuj dhe materiale për izolim dhe barrierë; vula, ngjitëse dhe 

mbushëse; plastika të ekstruduara në formën e blloqeve për përdorim në prodhim; plastika 

të ekstruduara në formën e peletit për përdorim në prodhim; plastika të ekstruduara në 

formën e shufrave për përdorim në prodhim; plastika të ekstruduara në formën e çarçafëve 

për përdorim në prodhim; plastika në formë të ekstruduar për përdorim në prodhim; rrëshira 

polimer termoplastike gjysmë të përpunuara për përdorim në prodhim; rrëshira 

elastomerike termoplastike në formë peleti për përdorim në prodhim; materiale filtruese 

[shkume gjysmë të përpunuara ose filma plastike]; artikuj dhe materiale të qëndrueshme 

ndaj zjarrit dhe parandaluese ndaj zjarrit të bëra prej gome; kllapa ndarës të bëra prej gome; 

tamponët prej gome që thithin goditjet; materiale thithëse dhe paketimi, amortizues 

dridhjesh.  

19  elemente strukturore jo metalike për përdorim në ndërtesa; përbërës të parafabrikuar të 

ndërtimit; jo prej metali; mbulim, jo prej metali; mbulesa çati; jo prej metali; veshje muri; 

materiale ndërtimi; jo prej metali; panele ndërtimi, jo prej metali; veshje, jo prej metali, për 

ndërtim; kornizë jo metalike për ndërtimin; profile jo metalike për ndërtimin e ndërtesave; 

plastika të zgjeruara për përdorim në ndërtim; xhami izolues për ndërtimin; dritare, jo prej 

metali; kornizat e dritareve, jo prej metali; dritare me kasë, jo prej metali; dritare vinyl; 

kornizat e dritareve prej plastike; xhamat e dritareve për ndërtim; bllokime të dritareve, jo 

prej metali; rrethues të dritareve, jo prej metali; korniza dritaresh jo metalike; xhamat e 

dritareve jo metalike; dritare jo metalike; xhamat e dritareve për ndërtesat; brezat e 

dritareve prej plastike; dyer jo metalike; njësitë e dyerve, jo prej metali; dërrasa dhe panele 

rezistente ndaj ujit, jo prej metali, për ndërtim; panele me shumë shtresa plastike për 

përdorim në ndërtesa; veshje, jo prej metali, për ndërtim; fasha, jo prej metali; frontet e 

ndërtimit, jo prej metali; fasadat e materialeve jo metalike; përbërës të konstruksionit të 

fasadës nga materiale jo metalike; elemente të fasadës së ndërtesave jo metalike; tuba të 

ngurtë, jo prej metali, për ndërtim; xhami i dritares, i ndryshëm nga xhami i dritares së 

automjetit; xhami i dritares për ndërtim; xhami ndertimi; elemente fasade të materialeve jo 

metalike; fasadat e dritareve, jo prej metali; tavane, jo prej metali; kornizë, jo prej metali, 

për ndërtim; materiale përforcuese, jo prej metali, për ndërtim; materiale ndërtimi prej 

plastike; materiale ndërtimi, jo prej metali; struktura dhe ndërtesa të transportueshme, jo 

prej metali; jo prej metali, për ndërtim; veshje muri, jo prej metali, për ndërtim; panele 

muri, jo prej metali; dërrasa muri, jo prej metali; pllaka muri plastike; panele me xham me 

kornizë jo metalike për ndërtim; elemente lustrimi të bëra prej qelqi; veshje, jo prej metali, 

për ndërtim; nyje zgjerimi, jo prej metali, për mure;   
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(210) KS/M/ 2022/1946 

(220) 28/12/2022 

(731) Edoni Technology sh.p.k 

Rruga Van Gog, Magjistralja Prishtinë – 

Lipjan, 14000 Lipjan, Kosovë, KS 

(740)  Labinot Bajgora Kolegji Europian i 

Kosovës Gustav Mayer nr.19, Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

(540)  EDONI TECHNOLOGY 

 

 
     

 

(511) 11  Aparate për ngrohje; Aparate për ndriçim; gjenerues avulli; gatimi; ftohës; tharje; 

ventilimi; tharrës ajri; rubineta anti-spërkatje; aparate për filtrimin e ujit; Aparate furnizimi 

me ujë për shfrytëzime sanitare; aparate kondicionimi të ajrit; aparate aromatizuese të ajrit; 

aparate dhe makina që pastrojnë ajrin; ngrohës akuariumi; llamba uji; skara; pajisje dhe 

instalime për banjo; ngrohës për banjo; ngrohës shtrati; aparate për ftohje lëngjesh; drita 

biçiklete; batanije elektrike për ngrohje; bojlerë; përkatësisht për ngrohje dhe bojlerë uji; 

tostera; tapete me ngrohje elektrike; ndriçues tavani; llambadarë; drita elektrike për pemët e 

Krishtlindjeve; drita akuariumi; llamba; filtra kafeje elektrikë; makina kafeje; zierës kafeje; 

pjekës kafeje; kontejnerë frigoriferikë; soba; aparate dhe instalime gatimi; enë gatimi 

elektrike; instalime ftohëse për lëngje dhe ujë; instalime ajrimi për duhanin; jastëk ngrohje 

(vata); rregullues rryme (ngrohës); friteza elektrike të thella; aparate dezinfektues; bombola 

spërkatëse dezinfektuese për tualete; aparate distilimi; tharrëse flokësh; filtra për ujë të 

pijshëm; aparate tharjeje për tagji dhe foragjere; llamba elektrike; fenerë Kinezë; freskuese 

(ajër-kondicionues); freskuese elektrike; ngrohës (elektrikë) për shishe të ushqyeri; 

instalime për ujë me presion; burime dekorative; ngrirës; pjekës frutash; ndezës gazi; pllaka 

metalike për pjekje ushqimi; aparate pjekjeje; aparate tharrës dore për pastrim dhomash; 

pajisje për dush me ajër të nxehtë; furra me ajër të nxehtë; pjata ngrohëse; shishe për ujë të 

nxehtë; numra ndriçues për shtëpi; kuti akulli; makina dhe aparate akulli; kazanë elektrikë; 

prozhektorë; llamba të mbuluara; llamba oxhaqesh; llamba qelqi; llamba glob; llamba 

reflektore; abazhurë; llamba; mbajtëse abazhuri; fenerë për ndriçim; tharëse elektrike 

lavanderie; poça; ndriçuesa; furra me mikrovalë; instalime ftohjeje për qumështin; mikser 

rubinetash për tubacionet e ujit; pjata-ngrohës; projektorë të vegjël xhepi; ngrohës xhepi; 

tenxhere elektrike për gatim me presion; enë uji me presion; radiatorë elektrikë; kabina 

frigoriferike; dhoma frigoriferike; pjekës; aparate pjekjeje (enë gatimi); pajisje për pjekje; 

pajisje për pjekje në hell; grila; shkëmbinj lave të ngurtë për përdorim në grilat e 

barbekjusë; llamba sigurie; kabina dushi; dushe; lavamanë për larje me dorë; priza për 

dritat elektrike; kolektorë diellorë (për ngrohje); tualete; ulëse për tualet; kapakë tualeti; 

tualete portative; urinuese; hekura elektrikë për pjekje; tiganë ngrohës; lavamanë; ngrohës 

uji; aparate dhe makineri për pastrimin e ujit; sterilizues uji; pastrues elektrikë të ajrit; 

pajisje anti-verbuese për autoveturat (pajisje dritash); pajisje anti-shkëlqyese për automjetet 

(pajisje dritash); llamba me hark; autoklava (soba elektrike me presion); tuba banjoje; 

pajisje mbrojtëse të projektuara për instalime ndriçimi; shpërndarës drite; ndezës me fërkim 

për ndezjen e gazit; drita për mjetet motorike; drita për automjete; soba; soba (aparate 

ngrohëse); gatuese orizi; aspiratorë për kuzhinat; perde dushi; instalime dushi; aparate për 
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rrezitje; makineri për bërjen e bukës; bukë-thekëse; batanije elektrike; jo për qëllime 

mjekësore; aparate për ushqimet organike dehidratuese; pajisje shkrirëse; ngrohëse; 

kondicionerë; aparate për shkrirjen e dritareve për automjete; reflektorë për automjete; 

fenerë për automjete; priza për dritat elektrike; filtra (pjesë instalimesh shtëpiake ose 

industriale); ngohëse këmbësh (elektrike ose jo-elektrike); flakëdhënës gazi; bojlerë gazi; 

llamba me gaz; aparate për përpunimin e gazit; aparate me avull për fytyrën (sauna); llamba 

për ndriçim; ngrohës uji; elementë ngrohës; kupa radiatori; radiatorë ngrohës; pajisje 

elektrike për të bërë kos; vende për të bërë zjarr në shtëpi; lagështues për radiatorët e 

ngrohjes qëndrore; freskuese elektrike për përdorim personal; instalime sauna për banjë; 

rezistenca për ngrohje; aparate dhe instalime për zbutje uji; aparate vorbull-krijuese; djegës 

parfumi; pllaka ngrohëse për pjekje petullash  

17  materiale izoluese; pëlhura izoluese; substanca për izolimin e ndërtesave kundër 

lagështirës; tekstil me fije qelqi për izolim; kompozime për të parandaluar rrezatimin e 

nxehtësisë; plastika të ekstruduara në formën e tubave për përdorim në prodhim; plastika 

dhe rrëshira në formë të ekstruduar për përdorim në prodhim; plastika në formë të 

ekstruduar për përdorim në prodhimin e mëtejshëm; materiale izoluese të zërit; struktura 

thithëse të zërit jo prej metali për ndërtesat; materiale izoluese të ndërtesave; materiale 

izoluese për ndërtimin; xham shkumë për përdorim si material izolues; materiale izoluese të 

shkumës për përdorim në ndërtim dhe konstruktim; materiale izoluese me fije qelqi për 

përdorim në ndërtim; shkumë izoluese për përdorim në ndërtim dhe konstruktim; materiale 

izoluese të bëra me shkumë polietileni; Paketimi, ndalimi dhe izolimi i materialeve; 

izolatorë; izolatorë (energji elektrike, nxehtësi, zë); izolatorë elektrikë; materiale izoluese 

elektrike; dielektrikë [izolatorë];  artikuj prej gome për qëllime izolimi; artikuj të bërë prej 

gome sintetike për qëllime izolimi; breza izolues; materiale izoluese akustike; materiale 

izoluese për ndërtim; materiale izoluese termike; materiale izoluese për avionët; paketime 

të papërshkueshme nga uji; rregulluese sipas motit; kompozime që rregullohen sipas motit; 

lagështirë jo metalike për ndërtesat; rregulluese sipas motit për përdorim në automobila; 

rregulluese sipas motit për përdorim në shtëpi; rregulluese sipas motit, jo prej metali, për 

ndërtesat; tuba fleksibël, tuba dhe tuba, jo prej metali; fijet e materialeve plastike, të 

ndryshme nga ato për përdorim tekstili; tuba fleksibël, jo prej metali; rrëshira artificiale në 

formën e tubave për përdorim në prodhim [produkte gjysëm të gatshme]; tuba prej plastike; 

tuba prej gome; tuba ajri, jo prej metali; çamçakëz, i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar; 

substanca plastike, gjysmë të përpunuara; rrëshira sintetike, gjysmë të përpunuara; acetat 

celuloze, gjysmë të përpunuara; rrëshira termoplastike të përforcuara me fibra natyrale 

[produkte gjysëm të gatshme]; rrëshira artificiale në formë të ekstruduar për përdorim në 

prodhim; rrëshira artificiale në formë të ekstruduar për përdorim të përgjithshëm industrial; 

rrëshira artificiale në formën e shufrave për përdorim në prodhim [produkte gjysëm të 

gatshme]; rrëshira artificiale në formën e blloqeve për përdorim në prodhim [produkte 

gjysëm të gatshme]; polimere elastomerike në formën e blloqeve për përdorim në prodhim; 

polimere elastomerike në formën e fletëve për përdorim në prodhim; plastika të ekstruduara 

në formën e shufrave për përdorim në prodhim; materiale izoluese të bëra nga shkuma 

poliuretani; shkumë poliuretani me densitet të ulët për izolim; shkumë poliuretani me 

densitet të ulët për paketim; artikuj dhe materiale për izolim dhe barrierë; vula, ngjitëse dhe 

mbushëse; plastika të ekstruduara në formën e blloqeve për përdorim në prodhim; plastika 

të ekstruduara në formën e peletit për përdorim në prodhim; plastika të ekstruduara në 

formën e shufrave për përdorim në prodhim; plastika të ekstruduara në formën e çarçafëve 
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për përdorim në prodhim; plastika në formë të ekstruduar për përdorim në prodhim; rrëshira 

polimer termoplastike gjysmë të përpunuara për përdorim në prodhim; rrëshira 

elastomerike termoplastike në formë peleti për përdorim në prodhim; materiale filtruese 

[shkume gjysmë të përpunuara ose filma plastike]; artikuj dhe materiale të qëndrueshme 

ndaj zjarrit dhe parandaluese ndaj zjarrit të bëra prej gome; kllapa ndarës të bëra prej gome; 

tamponët prej gome që thithin goditjet; materiale thithëse dhe paketimi, amortizues 

dridhjesh.  

19  elemente strukturore jo metalike për përdorim në ndërtesa; përbërës të parafabrikuar të 

ndërtimit; jo prej metali; mbulim, jo prej metali; mbulesa çati; jo prej metali; veshje muri; 

materiale ndërtimi; jo prej metali; panele ndërtimi, jo prej metali; veshje, jo prej metali, për 

ndërtim; kornizë jo metalike për ndërtimin; profile jo metalike për ndërtimin e ndërtesave; 

plastika të zgjeruara për përdorim në ndërtim; xhami izolues për ndërtimin; dritare, jo prej 

metali; kornizat e dritareve, jo prej metali; dritare me kasë, jo prej metali; dritare vinyl; 

kornizat e dritareve prej plastike; xhamat e dritareve për ndërtim; bllokime të dritareve, jo 

prej metali; rrethues të dritareve, jo prej metali; korniza dritaresh jo metalike; xhamat e 

dritareve jo metalike; dritare jo metalike; xhamat e dritareve për ndërtesat; brezat e 

dritareve prej plastike; dyer jo metalike; njësitë e dyerve, jo prej metali; dërrasa dhe panele 

rezistente ndaj ujit, jo prej metali, për ndërtim; panele me shumë shtresa plastike për 

përdorim në ndërtesa; veshje, jo prej metali, për ndërtim; fasha, jo prej metali; frontet e 

ndërtimit, jo prej metali; fasadat e materialeve jo metalike; përbërës të konstruksionit të 

fasadës nga materiale jo metalike; elemente të fasadës së ndërtesave jo metalike; tuba të 

ngurtë, jo prej metali, për ndërtim; xhami i dritares, i ndryshëm nga xhami i dritares së 

automjetit; xhami i dritares për ndërtim; xhami ndertimi; elemente fasade të materialeve jo 

metalike; fasadat e dritareve, jo prej metali; tavane, jo prej metali; kornizë, jo prej metali, 

për ndërtim; materiale përforcuese, jo prej metali, për ndërtim; materiale ndërtimi prej 

plastike; materiale ndërtimi, jo prej metali; struktura dhe ndërtesa të transportueshme, jo 

prej metali; jo prej metali, për ndërtim; veshje muri, jo prej metali, për ndërtim; panele 

muri, jo prej metali; dërrasa muri, jo prej metali; pllaka muri plastike; panele me xham me 

kornizë jo metalike për ndërtim; elemente lustrimi të bëra prej qelqi; veshje, jo prej metali, 

për ndërtim; nyje zgjerimi, jo prej metali, për mure;   
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(220) 28/12/2022 

(731) Pharmaplus shpk 

Prishtinë, Lagja Kalabria Rexhep Krasniqi 

Lam.A Bll.C2 Obj.B nr.1, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)  SUCRALFAT GENERICON 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1950 

(220) 28/12/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)  LOSARCOMP GENERICON 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1951 

(220) 28/12/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)  PANTOPRAZOL GENERICON 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1952 

(220) 28/12/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)  LERCANIDIPIN GENERICON 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor.  
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(210) KS/M/ 2022/1953 

(220) 28/12/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)  CLOPIDOGREL GENERICON 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1954 

(220) 28/12/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)  CANDESARTAN GENERICON 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1955 

(220) 28/12/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(591) e bardhe , vjollce 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1956 

(220) 28/12/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

(540)  DUTAMSUL 
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Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1957 

(220) 28/12/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)   LEVOGEN 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1958 

(220) 28/12/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)  LISINOCOMP GENERICON 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1959 

(220) 28/12/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)  TAMSU GENERICON 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1960 

(220) 28/12/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

(540)  CANDESARCOMP  

 

 
     

 



Buletini Zyrtar Nr. 108 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

227 

 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1961 

(220) 28/12/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)  CANDAM  

 

 
     

 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1962 

(220) 28/12/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)  SPIRONO GENERICON COMP 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1963 

(220) 28/12/2022 

(731) Pharmaplus shpk 

Prishtinë, Lagja Kalabria Rexhep Krasniqi 

Lam.A Bll.C2 Obj.B nr.1, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)  RAMIPRIL GENERICON 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1964 

(220) 28/12/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

(540)  ROSAMIB 
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Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1968 

(220) 29/12/2022 

(731) AN GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

İÇERENKÖY MAHALLESİ ÇAYIR 

CADDESİ PARTAŞ CENTER NO:1 /4 

KAT:14 ATAŞEHİR/İSTANBUL 

TURKEY, TR 

(591) KAFE E BARDHE E KUQE 

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

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

(540)   

 

 

     

 

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

perime të konservuara, të thara dhe të ziera; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe 

produkte qumështi; vajra dhe yndyrna ushqimore  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe preparate nga 

drithërat, bukë, brumë dhe ëmbëlsira, akull; mjaltë, karkalec; maja, pluhur pjekjeje; kripë, 

mustardë; uthull, salca (erëza); erëza; akull  

31  Produkte dhe drithëra bujqësore, hortikulturore dhe pyjore që nuk përfshihen në klasat e 

tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, bimë dhe lule natyrale; produkte 

ushqimore për kafshë; malt  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1969 

(220) 29/12/2022 

(731) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, 

PROMET I USLUGE POLIMARK  

BEOGRAD Autoput Beograd – Novi Sad 

100b 11080 Beograd - Zemun, Srbija, RS 

(591) Ngjyra e bardhë dhe ngjyra e kuqe .  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Perime të konservuara, perime të thata, perime të gatuara, fruta të gatuara, fruta të 

konservuara, pelte (zhele) për ushqim, reçel, komposto; preparate supash nga perimet, vajra 

dhe yndyrna ushqimore, ajkë e rahur, krem pana, perime të përpunuara, ajkë me me bazë 
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perimesh, koncentrate me bazë perimesh për gatim, margarinë veçanërisht pure e domates, 

pastë perimesh, lëng domate për gatim.   

30  Sheqer, salca (shtesa ushqimi); shtesa për vakte ushqimi, salca për mish (saslcë), 

derdhje për sallatë, krem tartar për gatim posaçërisht majonezë, keçap, mustardë, salcë 

domatesh.  

32  Nektar frutash  joalkoolike, pije frutash joalkoolike, lëngje frutash, smuthi (pije në 

formë qulli nga pemët dhe perimet), pije nga soja pos për zëvendësim qumshti, posaçërisht 

lëngjet nga perimet, lëngje domatesh.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 108 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

230 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RI-PUBLIKIME 
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(210) KS/M/ 2022/1081 

(220) 18/07/2022 

(731) Gresa Azemi B.I DIAMOND 

DENTAL Viti, Adem Jashari pn, KS 

(591) E BARDHE (SFONDI) 

E ZEZE (Fjala) 

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

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

Kosovës 

 
 

(540)  DIAMOND DENTAL 

 

 
     

 

(511) 3  Preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim në lavanderi; preparatet 

për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje, sapunet; parfumeria; vajrat esenciale, kozmetika, 

locione për flokët; pastat e dhëmbëve; preparatet jomjekësore për kujdesin dentar Preparate 

tualeti jo-mjekësore, preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe abraziv; dentifricë (pastrues 

goje ) dhe shpërlarës goje dhe freskues të arome së gojës; preparate për kujdes oral, reskues 

frymarjeje; xhel dental; pasta dhëmbësh; preparate për zbardhje të dhëmbëve, preparate për 

lustrim të dhëmbëve, aksesore dhe preparate për zbardhje të dhëmbëve, preparate 

kozmetike për heqjen e njollave të dhëmbëve; preparate jo mjekësore tualeti; preparate për 

kujdes oral; mente për parfumeri; esenca mente; transferta dekorative për qëllime 

kozmetike preparate mjekësore për zbardhje; preparate për pastrim, larje, lustrim, 

aromatizim dhe sterilizim të protezave.  

5  Preparate mjekësore dhe farmaceutike dhe substanca; agjent terapeutik (mjekësorë); 

preparatet sanitare për qëllime mjekësore; fasha adezive për qëllime mjekësore; fasha 

adezive për qëllime kirurgjikale; fasha adezive që përmbajnë preparate farmaceutike; 

vaksina; vitamina, minerale dhe shtesa ushqimi; substancat dietetike për qëllime mjekësore, 

ushqime për bebe; leukoplaste, materialet për fashimin e plagëve; materialet për mbushjen 

e dhëmbëve dhe materialet dentare për mbushjen me metal për qëllime dentare; 

disinfektantë për qëllime higjienike; preparatet e kujdesit mjekësor dentar dhe të gojës, në 

veçanti në formën e kremit, xhelit, tabletave ose lëngjeve; medikamente për qëllime 

dentare; shplarës të gojës për qëllime mjekësore dhe dentare; tableta që shkrihen në gojë 

për qëllime dentare; bonbone për qëllime mjekësore; materiale për mbushjen me metal për 

qëllime dentare; çamçakëza për qëllime dentare; goma për qëllime dentare; aliazhe të 

metaleve të çmuar për qëllime dentare; adeziv protezash, fiksues protezash; preparatet për 

lehtësimin e dhimbjes së dhëmbëve; dyll i derdhur për dentistët; materiale për mbushjen e 

dhëmbëve, mastikë dentare; llak dentar; lëndë gërryese dentare, amalgama dentare, xhjel 

dental mjkësor; preparate për ndërprejen e duhanit.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për njerëz 

dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës; Shërbime dentale, kirurgji plastike dhe kirurgji kozmetike.  
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(210) KS/M/2009/8960 

(220) 03/07/2009 

(300)  

(731) Panasonic Corporation 1006, Oaza 

Kadoma, Kadoma-shi, OSAKA 571-8501, 

JP 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama, Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1 Rreshira artificial, materie te pa përpunuara plastike;plehëra, përzierje për shuarjën 

e zjarrit;preparate për kalitje dhe saldimin e metaleve;Produkte kimike për konservimin e 

gjërave ushqimore;materie për rregjëje, ngjitës(materie ngjitese) te destinuara për industry. 

7 makina dhe vegla makinash;motor (përpos moterëve për automjete tokësore);ndaresi i 

shpejtësive dhe rrypi dhembëzorë (përve për automjete tokësore);makina 

bujqësore;inkubatorë për vezë. 

8 vegla dhe instrumente të cilat vëhen në funkëcion më dorë;thika, piruj dhe lugë;armë të 

ftohta;aparate të rrojës me zhileta. 

9 aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, elektrike, për matje dhe peshim, 

sinjalizim, kontrollim (inspektim), ndihmë, (shpëtim) dhë mësim;aparate për regjistrim, 

transmetim, reprodukim të zërit dhë fotografisë;bartësit magnetik të të dhënave, pllaka 

akustike;shpërndarësit automatik dhë mekanizma të cilët aktivizohën më monedha 

metalike;regjistrues arke;makina llogaritese  dhë pajisje për përpunimin e 

informatave;aparate për shuarjën e zjarrit. 

10 aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhë veterinere, gjymtyrë 

artificial, sy dhë dhembë,  produkte ortopedike;material për qepje. 

11 aparate për ndriqim, ngrohje, prodhimin e avullit, zierje, ftohje, tharje,  ventilim, 

distribuim të ujit dhë instalime sanitare. 

12 automjete;aparate që levizin në tokë, ajër dhe ujë 

14 metale fisnike dhë lëgurat e tyre dhë produkte të punuara nga këto materiale apo të 

mveshura më to të cilat nuk janë përfshirë në klasë tjera;stoli, bizhuteri, gurë të 

çmueshëm;orë dhe instrumente kronometrike. 

15 instrumente muzikore 

16 lëter, kartuç dhë produkte nga këto materijale, të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera 

përpos atyre për destinime optike, fotografike dhë kinematografike, gjëra të shtypura, 

artikuj për libërlidhje;produkte të letrës;ngjites (materie ngjitese) për letër ose 

amvisni;material për artist;brushëza;makina shkrimi dhë pajisje të zyres,(përveç 

mobileve;material për mësim ose aftësim (përveç aparateve);materie plastike për 

ambalazhim (të cilat nuk janë përfshirë në klasë tjera);gërma të shtypit;klishe. 

19 materiale jo metalike ndertimore;gypa të forta metalike për ndërtimtari;asfalt;rreshirë 

dhë bitumen;knstrukcione bartëse jo metalike;lapidare jo metalike. 

20 mobile, qelq (pasqyra), korniza,;produkte, të cilat nuk janë përfshirë në klasë tjera, nga 

druri, tapa, kallami, brini, thupra e shëlnjes,   brini, ashti, dhëmbi i elefantit, ashti i 

pëshkaqenit, luspa, qelibari, parica (sedefi) shkuma e detit, zavendësuesit e të gjitha këtyre 

materialeve ose nga materjet plastike. 

 
 


