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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem              BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                 MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman               KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 

China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 



Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                 CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                CR 

Cote d‘Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                 CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka                DK 

Djibouti / Xhibuti                 DJ 

Dominika / Domenika                DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane             DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale              GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine               FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                 FR 

Gabon / Gaboni                 GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                              GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 

 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 

Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 



Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 

 

Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 



 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 

Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 



Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikime të Markave të Reja 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(210)  KS/M/ 2008/3257 

(220) 21/08/2012 

(300)  

(731)  ISPEN BIOPHARM LIMITED 

(540)  DYSPORT 

(546) 

 
 

 

(210)  KS/M/ 2008/930 

(220) 16/06/2008 

(300)  

(731)  SAPONIA " kemijska, 

prehrambena i farmaceutska 

industria d.d. Osijek,  M. Gupca 2, 

Osijek, HR 

(526)  

(591) E kuqe dhe e gjelbër 

(740) Ali Asani - A.SH. ‖Prishtina 

Patent‖  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, 

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 1  Preparate kimike të cilat përdoren në industrin, shkencë dhe fotografi, bujqësi, 

pemtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të përpunuara, materiale plastike të papërpunuara; 

plehëra; përbërje për shuarjen e zjarrit; preparate pë kalitje dhe ngjitje; substance kimike për 

konservimin e ushqimeve; materje për regjie; substance adezive/materje ngjitëse/ të cilat 

përdoren në industri 

3  Mjete për zbardhje dhe substanca të tjera për përdorim në lavazhet; preparate për pastrim, 

lustrim, fërkim dhe zbërthim; sapune; parfumeri, vajra eterik, kozmetikë, losione  

për flokë; pasta për dhëmbë  

__________________________________________________________________________ 

 

(210)  KS/M/ 2008/3256 

(220) 21/08/2012 

(300)  

(731)  IPSEN 

65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne 

Billancourt, FR 

(526)  

(591) - 

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

(54 

 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, veterinare dhe higjienike, produkte dietale për fëmijë dhe 

të sëmuar, leukoplaste mjekësorë, pajisje për lidhje, materiale për mbushjen e dhëmbëve 

dhe marrjen e shenjave të dhëmbëve, antisepktikë, për shkatërrimin e barishtave të këqija 

dhe insekteve të dëmshme. 

35  Shërbime reklamimi dhe biznesi.  

 



Ash Road, Wrexham Industrial Estate 

WREXHAM, LL13, 9UF (GB), GB 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike  

 
 

 

 

 

 

(210)  KS/M/ 2008/3258 

(220) 21/08/2012 

(300)  

(731)  IPSEN 

 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne 

Billancourt, FR 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ИПCEH 

(546) 

 
 

 

(511) 1  Preparate kimike për përdorim në industri, shkencë, fotografi, si dhe bujqësi, 

hortikulturë, dhe pylltari; rëshirë artificiale e papërpunuar; plehëra organike; përbërje për 

shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; substanca kimike për konzervimin e 

gjërave ushqimore; substanca për regjie; ngjitës për përdorim në industri.   

3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate pasturese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esenciale, produkte 

kozmetike, locione për flokë; pastë dhëmbësh.   

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

substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje; leukoplastet, 

materiale për lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; preparate për mbytjen 

e paraziteve; fungicide; herbicide. 

42  Shërbimet të hulumtimeve shkencore për qëllime mjekësorë, shërbime të hulumtimit 

dhe zhvillimit për produkte të reja në fushën e produkteve kimike, farmaceutike dhe 

kozmetike; shërbime hulumtimi në biologji, bakteriologji, kimi dhe kozmetologji; shërbime 

dizajnimi për produkte kimike, specialitetet farmaceutike, punishte farmaceutike dhe 

procese në prodhimin e substancave aktive dhe preparative në fushën farmaceutike dhe 

kozmetike; shërbime të testimit dhe diagnostifkimit të produkteve kimike, farmaceutike dhe 

kozmetike, shëbrime të analizave kimike, biologjike dhe bakteriologjike; dizajnimi dhe 

zhvillimi i softuerëve kompjuterik. 

44  Shërbime të informatave, këshillimit dhe konsulencës lidhur me fushat mjekësore, 

farmaceutike dhe kozmetike.  

 



 (210)  KS/M/ 2008/3259 

(220) 21/08/2012 

(300)  

(731)  IPSEN 

65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne 

Billancourt, FR 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  IPSEN 

(546) 

 
 

 

(511) 1  Preparate kimike për përdorim në industri, shkencë, fotografi, si dhe bujqësi, 

hortikulturë, dhe pylltari; rëshirë artificiale e papërpunuar;  plastikë e papërpunuar; plehëra 

organike; përbërje për shuarjen e zjarrit; substanca kimike për konzervimin e gjërave 

ushqimore; substanca për regjie; ngjitës për përdorim në industri.   

3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate pasturese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esenciale, produkte 

kozmetike, locione për flokë; pastë dhëmbësh.   

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

substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje; leukoplastet, 

materiale për lidhje; materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; 

preparate për shkatërrimin e paraziteve; fungicide; herbicide.   

9  Aparate dhe instrumente shkencore, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese 

(supervisioni), jetë-shpëtuese dhe edukuese; aparate për incizimin, transmisionin ose 

reprodukcionin e zërit ose imazheve; media incizuese magnetike, disqe për inzicimin e 

zërit; pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë.   

10  Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentale dhe veterinare, gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje.  

16  Letra, karton; materiale të shtypura duke përfshirë broshra, produkte të shtypura, libra, 

publikime dhe revista të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; materiale për 

zyre; materiale për instruksione dhe mësimdhënie (përveq aparateve); materialet plastike 

për paketim gjegjësisht çanta, qese, filma dhe fletë për paketim.    

31  Produkte bujqësore, hortikulturore dhe të pylltarisë, as të përgatitura, apo përpunuara, 

drithëra, farëra të bimëve; kafshë të gjalla; pemë dhe perime të freskëta; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshë; tharm i birrës.  

32  Birrë, ujë mineral dhe gazuar, si dhe pije të tjera jo alkoolike; pije dhe lëngje të frutave, 

shirupe dhe preparate të tjera për përgaditjen e lëngjeve.   

36  Sponsorizim financiar, sponsorizim.  

38  Shërbime të telekomunikimit; transmetim të informatave, të dhënave, imazheve dhe 

zërit përmes terminaleve kompjuterike, duke përfshirë internetin; shërbime të postës 

elektronike.   

41  Shërbimet e trajnimit; shërbime të publikimit për libra, materiale të shtpura, revista, 

gazeta, broshura, CD-ROM, softuer, të dhëna kompjuterike me qëllim të përdorimit në një 

rrjet kompjuerik; aranzhim dhe mbajtje të kollokfijumeve, konferencave, konventave, 

seminarëve, simpoziumeve. 

42  Shërbimet të hulumtimeve shkencore, mjekësorë dhe industriale si dhe shërbime të 

hulumtimit dhe zhvillimit për produkte të reja në fushën e produkteve kimike, farmaceutike 



dhe kozmetike; shërbime hulumtim në biologji, bakteriologji, kimi dhe kozmetologji; 

shërbime dizajnimi për produkte kimike, ilaçe të regjistruara, punishte farmaceutike dhe 

procese në prodhimin e substancave aktive dhe preparative në fushën farmaceutike dhe 

kozmetike; shërbime të testimit dhe diagnostifkimit të produkteve kimike, farmaceutike dhe 

kozmetike, shëbrime të analizave kimike, biologjike dhe bakteriologjike; dizajnimi dhe 

zhvillimi i harduerit dhe softuerëve kompjuterik.  

44  Shërbime mjekësorë; shërbime veterinare; kujdes higjienik dhe të bukurisë për qenie 

njerëzore; shërbime të këshillimit dhe konsulencës lidhur me fushat mjekësore, 

farmaceutike dhe kozmetike.  

 
 

(210)  KS/M/ 2008/3575 

(220) 21/08/2012 

(300)  

(731)  Lydall Performance Materials B.V 

  Eisterweg 4, 6422 PN, Heerlen, NL 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  SOLUPOR 

(546) 

 
 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin 

ose reprodukcionin e zërit ose imazheve; bartës magnetik i të dhënave, disqe inqizuese; 

makina dhe mekanizma qe përdoren për shitjen automatike, si dhe aparate që funksionojnë 

me monedha; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, paisje dhe kompjuterë për 

procesimin e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit.   

10  Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentale dhe veterinare, gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje.   

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ftohjen, tharjen, ventilimin, 

furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare.  

17  Gomë, gutaperkë, gomë, azbests, mikë dhe produkte të bëra nga këto materiale dhe që 

nuk janë të përfshira në klasët tjera; plastika në formë të nxjerrur për përdorim në 

prodhimtari; materiale për paketim, mbushje dhe izolim; gypa të lakueshëm jo nga metali.  

 
 

(210)  KS/M/ 2008/4162 

(220) 15/10/2008 

(300)  

(731)  GABA International AG 

Emil Frey-Strasse 100 CH-4142 

Münchenstein, CH 

(526)  

(591)  

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

(540)  ARONAL 

(546) 

 
 

 



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

Prishtinë 
 

(511) 1  Preparate dhe prodhime kimike 

3  Preparate dhe prodhime kimike, kozmetika 

5  Sanitari, barna, farmaceutik, prodhime dhe përgatitje kimike dhe dietale  

 
 

210)  KS/M/ 2008/5019 

(220) 07/09/2012 

(300)  

(731)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE 

 Société Anonyme "Les Miroirs" 18, avenue 

d'Alsace F-92400 COURBEVOIE, FR 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  PARSOL 

(546) 

 
 

 

(511) 12  Dritare për automjete. 

19  Xham për ndërtimtari 

21  Dritare xhami e papërpunuar apo gjysëm e përpunuar për automjete. 

 
 

(210)  KS/M/ 2008/6618 

(220) 05/11/2008 

(300)  

(731)  Ekrem Lluka 

Dukagjini Telecommunications Sh.P.K. 

Fehmi Agani 3/1-Prishtinë, KS 

(526)  

(591) E portokalltë, e zezë dhe e hirtë 

(740)  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 35 Ndihmën në punë apo menaxhimin e ndërmarjeve tregtare.Ndihmën në 

menaxhimin e qështjeve të biznesit apo funksionet tregtare të një ndërmarje industriale apo 

tregtare.Punën e përbashkët për përfitimin nga të tjerët dha nga shumëllojshmëria e 

mallrave (përfshin edhe transportin),duke ua bërë klientëve më të lehtë blerjen e këtyre 

mallrave,Shërbimet e tilla mund të jenë mallra me pakicë,me shumicë,përmes katalogjeve 

apo përmes mediave elektronike P.sh. përmes vebsajteve apo programeve të shitjes në 

televizion, regjistrimin,përshkrimin, krijimin,përpilimin apo sistematizimin e komunikimit 

dhe regjistrimit në të shkruar dhe gjithashtu përpilimin e të dhënave matematikore dhe 

statistikore.Shërbimet e reklamimit të agjensive si dhe përhapjen e marketingut direkt apo 

përmes postes ose reklamimin ndërmjet mostrave, reklamimin në lidhje me shërbimet e 

tjera si dhe me huat në bankë apo reklamimin në radio.  

36 Shërbimet e bëra në çështjet financiare dhe monetare dhe shërbimet e bëra në Iidhje me 

të gjitha llojet e kontratave të sigurimit.Shërbimet që kanë të bëjë me çështjet financiare ose 



monetare, shërbimet e të gjitha ndërmarrjeve bankare, ose institucione të lidhura me ato si 

brokerat e shkëmbimit ose shërbimet e kompenzimit;shërbimet e institucioneve kreditore 

tjera nga bankat si shoqata bashkëvepruese kreditore, kompanit individuale financiare, 

huazuesit, etj., shërbimet e "investimit të besuar," të kompanive aksionare;shërbimet e 

brokerave duke tregtuar në aksione dhe prone;shërbimet e lidhura me çështjet monetare të 

përgjigjura nga të besuarit;shërbimet e bëra në lidhje me lëshimin e çekave dhe kredis të 

udhëtarëveshërbimet e pronës së patundshme administratorët e ndërtesave, shërbimet e 

vlerësimit, ose financiare;shërbimet që mirren me sigurime si shërbimet e bëra nga agjentet 

ose brokerat që angazhohen në sigurime, shërbimet e bëra për tiu siguruar, dhe sigurimi në 

shërbimet e garantuara.   

38 Shërbimet duke lejuar me se paku një person të komunikoj me tjetrin nga mënyrat 

sensoriale. Shërbimet e tilla përfshijn ato të cila lejojn një person të flas me 

tjetrin,transmentojn mesazhet prej një personi të tjetri, dhe vendosin personin në 

komunikim gojor dhe pamor me person tjetër (radio dhe Tv),shërbimet të cilat përbëjnë 

thelbin e shpërhapjes në radio ose programe televizive, shërbimet të reklames në radio.   

39 Shërbimet e bëra duke transportuar njërez ose mallra prej nje vendi në tjetër ( nga shinat, 

rruga, uji, ajri dhe linjë furnizimi) dhe shërbimet e nevojshme të lidhura me transporte të 

tilla, po ashtu shërbimet lidhur me vendosjen e mallrave nëpër magazina ose ndërtesa tjera 

për ruajtjen e tyre, shërbimet e bëra nga kompanit që shfrytëzojn stacionet, urat, 

hekurudhat, etj., të përdorura nga tranporteri; shërbimet e lidhura me huazimin e 

veturave;shërbimet e lidhura me tërheqjen detare, shkarkimin, funksionimi i portave dhe 

portet dhe shpëtimin e anijeve të shkatërruara dhe ngarkësa;shërbimet e lidhura me 

funksionimin e aeroporteve;shërbimet e lidhura me paketimin e mallrave para se të 

dërgohen,shërbimet që përmbajn informacione rreth udhëtimeve ose transportimi i mallrave 

nga brokeret dhe agjencit turistike, informacione lidhur me tarifa, oraret dhe metodat e 

transportit;shërbimet për inspektimin e veturave ose mallrave para se të transportohen, 

shërbimet që përbëjnë të gjtha format e edukimit të personave ose trajninnit të shtazeve, 

shërbimet që kanë si qëllim elennentar të argëtimit, zbavitje ose dëfrimin e 

njërëzve;prezentimi i punëve të artit vizual ose letërsis tek publiku për qëllime kulturore 

ose edukues.  

42 Shërbimet të furnizuara nga personat, në mënyrë individuale ose kolektive, në lidhje me 

aspektet teorike dhe praktikc të fushave të ndërlikuara të aktiviteteve; shërbimet e tilla janë 

furnizuar nga anëtarët me profesion siç janë kimistet, fizikanet, inxhinieret, programeret e 

kompjuterit, etj.,shërbimet e inxhinierëve të cilët marrin përsipër evaluacione, vlerësimet, 

hulumtimin dhe raportet në fushat shkencore dhe teknologjike; shërbimet e hulumtimit 

shkencor për qëllime mjekësore,shërbimet e bëra nga avokatët të individët, grupe të 

individëve, organizatat dhe ndërmarrjet;hetimi dhe mbikëqyrja e shërbimeve lidhur me 

sigurinë e personave dhe njësive;shërbimet të furnizuara tek individët në lidhje me ngjarjet 

shoqërore, të tilla si shërbimet shoqërore, agjencit martesore, shërbimet funerale. 

 
 

(210)  KS/M/ 2010/814 

(220) 30/08/2010 

(300)  

(731)  Skechers U.S.A., Inc. II, a Delaware 

corp., 228 Manhattan Beach Blvd., 

Manhattan Beach, California 90266, US 

(540)   

(546) 

 



(526)  

(591) E bardhë dhe e zezë 

(740) Trim Gjota - ―ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

 

 

(511) 25  Veshje per këmbën, dmth vecanërisht, atlete, sandale, pantofla dhe çizmet  

 
 

(210)  KS/M/ 2013/124 

(220) 05/02/2013 

(300)  

(731)  Unilever N.V.  

  Weena 455 Rotterdam 3013 AL, NL 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  CORNETTO 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Akullore; ujë akull; ëmbëlsira të ngrira   

 
 

(210)  KS/M/ 2013/125 

(220) 05/02/2013 

(300)  

(731)  Unilever N.V.  

  Weena 455 Rotterdam 3013 AL, NL 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  CARTE D'OR 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Akullore; ujë akull; ëmbëlsira të ngrira   

 
 

(210)  KS/M/ 2013/172 

(220) 20/02/2013 

(300)  

(731)  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 

Seoul, KR 

(526)  

(591)  

(540)   

(546) 



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

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

Prishtinë 
 

 

 

(511) 12  Goma automobilash; goma biçikletash; tuba (gyp) të brendshëm për goma 

pneumatike; mbulesa për goma; goma për motocikleta; harrën gome adhezive për riparim të 

gomave ( tubave) të brendshme; goma (tuba) të brendshme për bicikleta; goma (tuba ) të 

brendshme për motocikleta; goma (tuba) të brendshme për goma pneumatike; goma (tuba) 

të brendshem për rrotat e automjeteve; goma (tuba ) të brendshme për goma automjetesh; 

rrjeta bagazhi për makina; goma pneumatike; mveshje të jashtme për riparimin e gomave të 

brendshme; rrethoja për rrota të automjeteve; mbulesa shale për bicikleta; mbulesa shale 

për motocikleta; rrypa sigurie për ulëse makinash; segmente frenash për automjete; 

amortizatorë për automjete; mbajtës të skive për automjete; kunja (gozhda) për goma; 

kopsa për goma; goma për rrota të automjeteve; goma, solide (masive) për rrota të 

automjeteve; sipërfaqe të gomave (me kanale) për përpunimin e sipërfaqeve të gomave; 

sipërfaqe gome për automjete (rripa rrotullues); sipërfaqe gomash (tipit të traktorit-

dhëmbëzor); goma për bicikleta pa tubë të brendshëm; goma për motocikleta pa tubë të 

brendshëm; ventila për goma; goma për rrota automjetesh  

 
 

(210)  KS/M/ 2013/180 

(220) 22/02/2013 

(300)  

(731)  The Headhunter - Kosovo Branch 

  Nene Tereza 30D, KS 

(526)  

(591) - 

(740) Trim Gjota - ―ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540) 

(546) 

 

 

(511) 35  Reklamim, konsulence 

45  Shërbime personale dhe sociale të ofruara nga të tjerët për ti plotësuar nevojat e të 

tjerëve  

 
 

(210)  KS/M/ 2013/408 

(220) 25/04/2013 

(300)  

(731)  FRUTEX SH.P.K. 

  BRIGADA 123, THERANDË, KS 

(526)  

(540)  

 (546) 

 



(591)  gjelbër, hiri, kaltër, bardhë, verdhë 

(740) Shaqir Palushi 

Gelancë, Suharekë 
 

 

 

(511) 25   Tekstil, mbathje, veshje prej tekstili  

32  Uji dhe uji i gazuar, pije te gazuara dhe te pagazuara, lëngje natyrale  

33  Alkoholi, verara, birra dhe pije te tjera te cilat përmbajnë alkohol  

 
 

(210)  KS/M/ 2013/490 

(220) 21/05/2013 

(300)  

(731)  As Petrol shpk 

  Rr.e Ferizajt 21, KS 

(526)  

(591)  

(740) Shefki Cakaj 

Rr.Çameria p.n 
 

(540)   

(546) 

 

 

(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 

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

Shitje me shumicë dhe pakicë e produkteve të naftës 

 43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm 

  
 

(210)  KS/M/ 2013/661 

(220) 04/07/2013 

(300)  

(731)  Agrokor d.d., Trg D.Petrovića 3 

  10000 Zagreb, HR 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  AGROKOR 

(546) 

 
 

 

(511) 31  produkte dhe farëra bujqësore, kopshtare dhe malore te cilat nuk janë te perfshira 

ne klasë tjera; shtazë të gjalla; fruta dhe perime te freskëta; fara, bimnë natyrale dhe lule; 

ushqim për kafshë,ëmbëltues  

35  publikimi; udhëheqja e punëve; administrimi afarist; punët e zyres  



36  sigurimi; punët financiare; monetare punët(monetare); punët lidhur me 

patundëshmerinë  

37  konstruktimi ne ndertimtari; riparimi; shërbimet e instalimit(sherbime instalacioni).  

39  shërbimet e transportit; paketimi dhe magazinimi i mallit; organizimi i udhëtimeve  

 
 

(210)  KS/M/ 2013/1039 

(220) 30/10/2013 

(300)  

(731)  "Emona" Sh.p.k. export-import 

Kongresi i Manastirit p.n., 42000 Vushtrri, 

KS 

(526)  

(591) Ngjyrë e kaltër, e bardhë, e zezë. - 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 30  Oriz  

 
 

(210)  KS/M/ 2013/1238 

(220) 23/12/2013 

(300)  

(731)  VALDETE  BUZA 

  ADEM JASHARI- PRIZREN, KS 

(526)  

(591)  

(740)  

 
 

(540)  DEINA 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

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

kozmetike, losionet për flokë, pasta për dhembe  

14  Metalet e cmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të cmueshme ose të veshura 

me to, që nuk janë përfshire në klasat tjera; xhevahirët, gurët e cmueshëm; instrumentet 

horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e kohës)  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/81 

(220) 07/02/2014 

(300)  

(731)  Salvatore Ferragamo S.p.A.  

a joint-stock company organized and 

existing under the laws of Italy Via 

Tornabuoni,2 Firenze , IT 

(540)  FERRAGAMO 

(546) 

 
 

 



(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(511) 3  Parfume, ujë me parfum ,ujë kolonjë, ujë tualeti, vajra esenciale, krem pas rrojës, 

kremra rroje, krem rroje dhe shkumë, shampon, balsam për flokë, maska bukurie, krem për 

zbutje lëkure, krem për duar, krem te fytyrës dhe trupit, deodorant për përdorim personal, 

antiperspirant për përdorim personal, pastrues për lëkur, sapun për përdorim personal, 

sapunë për banjë, sapun për dush, vaskë dhe shkumë për dush, vaskë dhe gjel dushi, vajra te 

trupit, kremra te trupit, kremra te lëkurës, kremra te flokëve; pasta te dhëmbëve; artikuj 

kozmetik  

18  Çanta, çanta të  shpinës, çanta për dore, çanta Boston, çanta për bel, çanta për mbajtjen 

e foshnjave, lëkur dhe çanta  pazari kanavacë, çanta dhe sende personale, çanta për bartje, 

çanta dore për femra, çanta te mbrëmjes, kuletat, kuletë , rastet e lëkurës për karta krediti, 

rastet e lëkurës për kartëvizita,valixhe e vogël, valixhe e vogël lëkure, çanta te vogla prej 

lëkure, çanta shkollore, çanta, valixhe, çanta rezerve për udhëtim, brekë dhe çanta 

udhëtimi; mbajtëse te çelësave, qante shpine, qante shpine, kutitë e tualetit boshe per shitje, 

çanta dore, çanta me rrota, çanta te plazhit; çadër dhe qeder; bastunët; kamxhik, pajimet 

dhe takëme kuajsh  

25  Xhemper pa mëngë , xhaketë e thurur, triko, fanellë, bluze, xhaketa, xhemper, kapuq 

me gëzof, kostume banje,këmisha bluza,këmisha me mëngë te shkurtra, pantallona, xhins, 

jelek, xhaketë, funde, pantallona të shkurtra, fanella me mëngë të shkurtra, fustane solemn, 

veshje, kostume për burra, kostume për femra, xhakete e gjate, xhup me kapele, pallto, 

gjysme mantelet ,mushama,pallto, rroba pune, veshje stërvitëse, ndërresa te brendshme, 

jelek, pizhame, këmishë nate, pantallona, pantallona të shkurtra boxer, sutjena, petk dhome, 

çorape, gete, çorap, çorape, çorape te ngushta për femra, dollakë, mantel pas larjes, shami 

xhepi, shall, fashë, shall, shall, kravatë, dorëza për veshje, këpucët, çizme, sandale, papuçe, 

nallane, kapele me shkronja  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/100 

(220) 14/02/2014 

(300)  

(731)  Al-Trade sh.p.k  

  Veternik-Prishtinë, KS 

(526)  

(591)  

(740) Arber Fazliu  

Rr.‖Azem Bejta‖ nr 28 Skënderaj 
 

(540)  BAU FIX 

(546) 

 
 

 

(511) 2  Bojerëra, zmalt,llak:mjete per mbrojtje nga oksidimi (ndryshku) dhe kalbjes se 

drurit;material për ngjyrosje ;mjete per gerryerje ;rreshire natyrore e paperpunuar;metalet 

ne fleteza dhe pluhur për piktor,dekorator   

3  Përgatitjet zbardhues dhe substancave të tjera për përdorim lavanderi; pastrim, lustrim, 

pastrim dhe përgatitjet gërryes; parfume, vajra esenciale, kozmetike, kremra e flokëve; 



pastat e dhëmbëve  

17  Plastika ne formë të nxjerrur për perdorim ne prodhimtari;material për 

paketim,nderprerje dhe izolim , gypa te lakueshem jo nga metali  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/138 

(220) 26/02/2014 

(300)  

(731)  YURTBAY SERAMİK SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Oklubalı 

Köyü PK.22 İNÖNÜ ESKİŞEHİR, TR 

(526)  

(591) e kuqe, e kaltërt, e jelbërt - 

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 19  Pllaka nga çeramika dhe porceloni për mure, dysheme dhe pllafon; granit     

35  shërbime të cilat kanë të bëjnë me publikime, marketing dhe mardhënje me publikun 

(duke përfshirë organizimin e ekspozitave dhe panaireve për qëllime të tregtisë); shërbime 

për zyre; administrata e biznesit, shërbimet e menagjmenti dhe konsulltimi që kan të bëjm 

me këtë çështje, shërbime të kontabilitetit (duke i përfshirë shërbimet e agjencionit për 

eksport dhe import); shërbime të profesionistëve për produkte në tregti dhe industri; 

organizimi dhe kontraktimi i shitjeve publike; shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë 

lidhur me pllakat çeramike dhe porceloni dhe granit  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/139 

(220) 26/02/2014 

(300)  

(731)  Tyco Fire Products LP 

1400 Pennbrook Parkway,Lansdale, 

Pennsylvania 19446, US 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  ANSUL 

(546) 

 
 

 

(511) 1  Kimikatet për shuarje të zjarrit, domethënë, agjentë të thatë, agjentë të lëngshëm, 

dioksidi i karbonit, agjentë për pastrim në formë gazore, agjentë në formë të shkumës, 

agjentë për kontrollimin e derdhjeve të rrezikshme kimike, dhe agjentë për zvoglimin e 

avujve  

9  Aparate për shuarje të zjarrit, domethënë, aparatet portative për shuarje të zjarrit; njësitë 

për shuarjen e zjarrit, domethënë, agjentë pastrimi, kimik të thatë,  kimik të lagësht, pluhur 

të thatë, shkumë, ujë, dhe njësi portative për shuarjen e zjarrit me dioksid karboni dhe me 

rrota, dhe njësi për përdorim me dorë me dy agjentë; restaurante të para inxhinieruara, 

sisteme për automjete dhe industriale, të përbëra nga kontejnerët e magazinimit të 



agjentëve, pajisjet mekanike për lirim, pajisjet elektromekanike për lirim dhe pajisjet 

pneumatike për lirim, detektimi mekanik, detektimi elektrik, përfshirë edhe detektimin 

termik, detektim i shkallës së rritjes, detektim i nxehtësisë, dhe detektim me tel linear, 

pajisjet e shkarkimit të sistemit, të gjitha të lartpërmendurat në fushën e mbrojtjes dhe të 

sigurisë nga zjarri; sisteme të bëra nga dioksidi i karbonit, agjentë për pastrim në formë të 

gaztë, sisteme për shuarje me, agjentë kimik të thatë me tuba, të fiksuar, agjentë kimik të 

thatë të montuar në njësi rrëshqitëse ose rimorkio, me dy agjentë dhe shkumë /sisteme për 

shuarje me shkumë-ujë, të përbëra nga kontejnerët e magazinimit të agjentëve, pajisjet 

mekanike për lirim, pajisjet elektromekanike për lirim dhe pajisjet pneumatike për lirim, 

detektimi mekanik, detektimi elektrik, përfshirë edhe detektimin termik, detektim i shkallës 

së rritjes, detektim i nxehtësisë, dhe detektim me tel linear, pajisjet e shkarkimit të sistemit, 

të gjitha të lartpërmendurat në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë nga zjarri; pajisjet për 

detektimin dhe kontrollin e zjarrit domethënë, sistemet e shumëfishta, të përbëra nga 

kontejnerët e magazinimit të agjentëve, pajisjet mekanike për lirim, pajisjet 

elektromekanike për lirim dhe pajisjet pneumatike për lirim, detektimi mekanik, detektimi 

elektrik, përfshirë edhe detektimin termik, detektim i shkallës së rritjes, detektim i 

nxehtësisë, dhe detektim me tel linear, pajisjet e shkarkimit të sistemit, pajisje njoftuese 

vizive dhe audio, këmbanat, boritë, kutitë e alarmit për zjarr, dhe sirenat; sisteme të 

pavarura, të përbëra nga kontejnerët e magazinimit të agjentëve, pajisjet mekanike për 

lirim, pajisjet elektromekanike për lirim dhe pajisjet pneumatike për lirim, detektimi 

mekanik, detektimi elektrik, përfshirë edhe detektimin termik, detektim i shkallës së rritjes, 

detektim i nxehtësisë, dhe detektim me tel linear, pajisjet e shkarkimit të sistemit, pajisje 

njoftuese vizive dhe audio, këmbanat, boritë, kutitë e alarmit për zjarr, dhe sirenat të gjitha 

të lartpërmendurat në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë nga zjarri; pajisjet me lirim manual, 

detektorë tymi, domethënë, detektorë fotoelektrik dhe jonizues dhe sensorë, detektorë të 

zjarrit, domethënë, detektorë infra të kuqë dhe ultraviolet, detektorë të nxehtësisë, 

domethënë, detektorë dhe sensorë të fiksuar dhe me shkallë të rritjes, ndërprerëse 

mbikëqyrëse elektrike, pajisje njoftuese vizive dhe audio; bateritë dhe mbushësit  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/140 

(220) 26/02/2014 

(300)  

(731)  Exhevit Demiri 

Rr. Hamdi Kurteshi,nr.57,Gjilan, KS 

(526)  

(591) e gjelber e kuqe- 

(740) Exhevit Demiri 

Rr.Hamdi Kurteshi, nr.57,Gjilan 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

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

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

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

ushqim 

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

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

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



(mëlmesat); erëzat; akulli 

 32  Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese 

 43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  
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(220) 26/02/2014 
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(591) Ngjyrë ari, Gjelbër, Kuqe, Zezë- 

(740) Labinot Gruda 

Fsh. Vitomericë KK Pejë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore  

32  Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje  frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije  

33  Pijet alkoholike përveç birrës  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/142 

(220) 26/02/2014 

(300)  

(731)  BIBITA SH.P.K 

  Fsh. Vitomericë KK Pejë, KS 

(526)  

(591) Ngjyrë e bardhë, Gjelbër, Kuqe, Zezë- 

(740) Labinot Gruda 

Fsh. Vitomericë KK Pejë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore  

32  Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje  frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije  

33  Pijet alkoholike përveç birrës  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/143 

(220) 27/02/2014 

(300)  

(731)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

(540)  RHINOBOS 

(546) 

 
 



industrija, dioničko društvo  Jukićeva 53, 

71 000 Sarajevo, BA 

(526)  

(591)  

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

"Pallaska @ Asociates"Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

 

(511) 5  Produktet farmaceutike  
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(540) 

(546) 

 

 

 

(511) 2  Ngjyra, vernik, zmalt, mjete për mbrojtje nga korrozioni, konservues  kundër 

prishjes së drurit, lyrësit fillestar (zmalti dhe ngjyra), tretës për hollues të ngjyrave, 

instrumentet për terjen e ngjyrës, kolofon për hollim  

3  Preparatet për pastrim, shkëlqyes, mjeta për largimin e yndyrës, abraziv, sapunë, pastë e 

veçantë për larjen e duarve  

4  Vaj industrial dhe yndyra, vaj i veçanta për vegla makinash, lubrifikantë  

6  Materiale metalike për ndërtimtari, struktura e bartëshme nga metali, kabllo dhe tel jo 

elektrik nga metali i zakonshëm, prodhime nga hekuri dhe artikuj të vegjël nga metali; gypa 

dhe tuba nga metali; prodhime te cilat përbëhen nga metali, te cilat nuk përfshihen në klasat 

tjera; veglat që përbëhen nga metalet; kuti metalike për vegla (të zbrazët); skuta për 

magazinimin e veglave, te cilët përbëhen nga metali (të zbrazëta); shkallë nga metali dhe 

alumini; shkallë mbështetëse  nga metali; shkallë kryesisht të punuara nga metali, rrotëza 

metalike  

7  Makinat dhe veglat e makinave për përpunim të materialeve dhe punim; motorët (përpos 

për automjete për lëvizje tokësore); drejtim mekanik të veglave të dorës; vegla (pjesë të 

makinave); mbartës të veglave (pjesë të makinave); adapter për vegla; adapterë për vegla të 

makinave (pjesë makinash); burgji për vegla elektrike rrotulluese; makina rrotulluese; 

torno; disqe rrotulluese për vegla makinash; makina për mprehjen e veglave (elektrike); 

vegla për pastrimin e dritareve (elektrike) të cilat i kanë furçat; veglat për përdredhje 

(elektrike); lima (aparate me drejtim elektrike); freza (vegla makinash); korniza për 

udhëheqje për vegla makinash; flakëhedhës gazi (vegla); makinat për përpunimin e filetave 

(vegla makinash); mbajtës si pjesë të veglave të makinave; vegla hidraulike elektrike; 

kallëpe për përdorim me vegla makinash; veglat me drejtim mekanik; prerësit rrethor për 

hapjen e vrimave (vegla makinash); instrumentet abrazive (vegla makinash); instrumente 

abrazive grihëse (vegla makinash); mprehje abrazive me rrotullime (vegla makinash); 



prerësit për vegla makinash; pajisje për shtrëngim për përdorim me vegla makinash; shpues 

për përdorim me vegla makinash; shpuese për stenë (vegla makinash); vegla për makina; 

vegla për përdredhje dhe shpim (makina); vegla mprehëse  për makina; pajisje për mbajtje 

për vegla makinash; vegla makinash; aparate për zhvoshkjen e ngjyrës (vegla makinash; 

pistoleta dhe pompa për aplikushmerin e ngjyrave; makina për përzierjen e ngjyrave; 

kompresorë; vegla elektrike për prodhim për pastrimin e gypave; larës me presion te lartë; 

sharra elektrike; makine për fryrëse; makina elektrike dhe aparate për pastrim; qarkore 

(sharra shiritore); mprehës për qarkore (makina); makinat  për ngjeshjen e ajrit; 

veglat portative te ajrit  

 8  Vegla dore dhe garnitura, veçanërisht dara për largimin e izolimit nga teli, vegla për 

zdrukthim, shpuese , mbajtëse për shpuese, fre (vegël), shtrënguesit ,burgjitë shpuese,  

shpueset mekanike që vendosen ne gjoks, freza, mekanizëm për futjen e perit në gjilpërë, 

ndërhyrës, pajime për prerje (qarje), çekiç farkëtari grabujë, lënurëse(pajime për të lënurur), 

gdhendës, makina për herrje, vegla për nxjerrjen e telit, garuzhda, vegla për gërmimin e 

vrimave, shpues vrimash, dara për hapjen e vrimave, prerës, çekiç për mbërthyerës,  vegla 

për ngjeshjen e dheut, vegla për mbëltim, pistoleta, shpues, rendës, gërmues, prerës gypash, 

vegla për prerjen e gypave, sharra, mbajtës sharre, zdrukth, lopata, vargëzues, çekiç druri, 

çekiç muratori, disk lëmues, vegla për prerje, çelës për vidha, nxjerrës vidhash, lopatëza, 

vegla ekspansive, vegla për ngjeshje  vegla për goditje, çekiç gurësh, vegla zjarrfikësish, 

vegla farkëtari për preje thundrash, goditës, dara, pistoleta për përdredhje, maje (bizë) 

përdredhëse (pjesë të veglave të dorës); kthesa vazhduese të përdredhësve; leva hekuri; 

sopat për fuçibërës (gdhendësi); shufra metali për vulosje; shpuese; biza; rrafshues; tehe për 

rrafshues; instrumente për mprehje dhe grirje; vegla për vënien e gozhdëve; pistoleta për 

nxjerrjen e rrëshirës, shesh për thurje; drejtues dore për gërshërë; mprehës që drejtohet me 

dorë (mprehës); gur mprehës; lima nga letra grihëse; pllaka grihëse nga letra grihëse; 

morseta (shtrëngues); shtrëngesa; barela për tel dhe rrëkota metalike; spërkatës për 

insekticide; rripa për vegla; instrumente për mprehje në rripa; mbajtës grihe (guri grihës); 

vegla që drejtohen me dorë për zhdredhje; mprehës për sharrë (pjesë të veglave me rul); 

thika për tepih  

9  Aparate gjeodezike, aparate optike dhe instrumente si dhe aparate dhe instrumente për 

peshim, matje, sinjalizim, kontroll (inspektim), për ndihmë (shpëtim) dhe për stërvitje; 

aparate dhe instrumente për udhëheqje, distribuim, transformim, akumulim, përshtatje ose 

drejtim te rrymës elektrike; pajime për shuarjen e zjarrit; rroba mbrojtëse për parandalimin 

e brejtjes, veçanërisht rroba mbrojtëse, kasketat mbrojtëse, respirator, dorëza mbrojtëse dhe 

këpucë të sigurta dhe astar për këpucë, syza mbrojtëse, priza, kapak për priza(kapakë për 

priza elektrike) , ndërpresë për dritë  

10  Pajisje për mbrojtjen e dëgjimit; tapë për vesh dhe mbulesa pajisje për mbrojtjen e 

veshëve  

11  Pajisje për ndriçim, ngrohje, prodhimin e avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizuesit e ujit për qëllime sanitare, veçanërisht pajisje për largimin e lagështisë; bateri 

xhepi, elektrike  

12  Karroca për vegla; karroca transportuese (përpos atyre elektrike).  

16  Ngjitës për prodhime letre ose për shtëpi; brusha; materiale për ambalazh, të cilët nuk 

janë të përfshira me klasat tjera; brusha dhe cilindra për grumbullimin (aplikim) e ngjyrave  

17  Materiale për mbyllje të padepërtueshme, për shtupim dhe për izolim; gypa (jo 

metalik); shirita ngjitës për përdorim tek përforcimi i veshjes së dyshemesë; shirita (ngjitës) 

për qëllime të izolimit elektrik; shirita ngjitës për përdorim teknik; shirita ngjitës për 



përdorim me qilima; shirita për shtupimin e filetave të gypave; shirita për mbushjen e 

zbrazëtirave (plasaritjeve); mjete për shtupimin e lidhjeve; materiale plastike në formë 

petësh (prodhime gjysmë të gatshme).  

18  Thasë lëkure për vegla (boshe)  

20  Mobile, veçanërisht vitrina për vegla (boshe) , arka për vegla (boshe), rafte plastike për 

vegla (boshe), rafte jo metalike qe montohen në mure; mbajtës jo metalik për vegla; shtesat 

plastike për kuti të veglave; skuta jometalesh për magazinim të veglave (boshe); shkallë jo 

metalike dhe shkallë lëvizëse; karrige që palosen; lidhëse (kapëse) për pako (bohçe) nga 

materiali jo metalike; rrotëza jo metalike; kontejnerët (jo metalikë) për qëllime magazinimi 

(përpos atyre  shtëpiak ose përdorim në kuzhinë).  

21  Brushëza dhe brusha (përveç për pikturë); materiale për brusha; garnitura për pastrim; 

tel për zdrukthimin e parketit; skuta për përdorim në amvisëri  

22  Litar, spango, rrjeta; pëlhurë e gomuar; nëse nuk janë përfshirë në klasat tjera; pëlhurë e 

gomuar mbulesa në natyrë  
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(511) 1  Film  dritëndjeshëm i paekspozuara; letër e dritëndjeshëm  

2  Ngjyrë për shtypore; ketrigjë tonerësh (të mbushur) për shtypore dhe fotokopjues  

3  CD, DVD dhe pastrues për rreze kaltër ‗blue ray‘; garnitura për pastrim për përdorim për 

kompjuter, monitor (hardvuer) dhe njësi ekrani për përgatitje për pastrim  

7  Pajisje elektrike shtëpiake dhe pajisje kuzhinash (përfshire ne këtë klasë) ne veçanti 

pajisjet elektrike te kuzhinës, presë frutash, presa, makina për shpëlarje shishësh, aparatura 

elektromekanike për përgatitjen e pijeve, mulli kafeje, makina prerëse, prerës universal, 

makina për mprehjen thikash, thika elektrike, mikserë, hapes konservash, makina për 

bluarje mishi, makina elektrike për bluarje, makina pastash, fshesa elektrike, makina për 

larjen e enëve, hekur, tharës centrifugal, lavatriçe, makine për qepje,  aparat saldues 

elektrik, thasë për fshesa elektrike; pajisje elektrike  për saldimin e  paketimeve plastike  

8  Brisqe; hapes për kanaçe (jo elektrike); thika; hekur për dredhje flokësh; zbutës 

(drejtues), njësi krehrash (me operim me dore, joelektrik); njësi për largimin e flokëve; 

qethëse mjekrash; gërshërë elektrike; rente djathi;  qethëse flokësh, kapëse për drejtim te 

flokëve  

9   Aparatura elektrike dhe elektronike dhe instrumente (te përfshira ne këtë klase), ne 

veçanti  telefona për bebe, ndërprerës elektrik të pajisjeve dhe ndërprerës tavoline; peshore; 

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 veçanti 



garnitura televizorësh, projektor, reflektor, radio, ora radio, video rekorderë, makina 

diktimi, audio shirit incizues analog dhe digjital dhe incizues kasetash, lexues incizues 

analog dhe digjital , pajisje stero  portative , pajisje video portative, lexues CD 

portativ,aparaturë për kabllo dhe/ose video pa kabllo dhe/ose audio transmetues dhe/ose për 

transmetim elektronik të dhënave , përforcuesve, pranuesve, konvertuesve, ruajtësve, 

rregulluesve ose kontrolluesve te energjisë elektrike, ne veçanti pajisje për ngarkim te 

akumuluesve elektrik, baterive dhe akumuluesve elektrik, aparatura portative digjitale 

elektronike (te përfshira ne ketë klasë); lexues MP3; lexues MP4; fotografik , 

kinematografik, dhe aparatura optike dhe instrumente, ne veçanti kamerat fikse, 

objektivave, dylbive, aparate fotografike,  video kamera, kamera ,camcorder, kamera për 

piktura në lëvizje , aparate digjitale, pajisje për blicet , blice, ekrane projektorësh, filma të 

ekspozueshëm, korniza për sllajde  

trekëmbësh, qese kamerash, karte memorie, skaner fotosh, shtyptore fotosh, bateri për 

aparatura fotografike, kinematografike dhe optike, njësi ngarkimi për aparatura fotografike, 

kinematografike dhe optike, kartela memorie për aparatura fotografike, kinematografike 

dhe optike, akumulator për aparatura fotografike, kinematografike dhe 

optike, kabllo lidhëse dhe spina për aparatura fotografike, kinematografike dhe optike, qese 

për pajisje fotografike, kinematografike dhe optike, korniza fotografike digjitale, pajisje 

faksimile , pajisje për procedim të dhënave; kompjuterë; 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, TV bord për kompjuterë, kartela zëri, ueb kamerat, CD 

incizues, DVD incizues, modem, kabllo lidhëse, spina lidhës, USB kabllo, altoparlantët 

kompjuterësh, hard disqe, disk drajvera, tabelë rrjeti, softuer kompjuterik, ne veçanti 

softuer lojnash për kompjuter; pranim dhe transmetimin e sistemeve dhe instalimin e tyre 

për transmetim te zërit dhe imazheve, ne veçanti për pranues përmes  satelitëve, ne veçanti 

antenat, antena  parabolike, dekoderat, modemet, konvertorëve, konvertor mikrovalësh, 

përforcues, përforcues antenash, vale drejtues, pjese antenash, sistemi komunikues  ―broad-

band‖ dhe instalimet, kabllo antenash; 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; media  te regjistruar dhe të paregjistruar te magazinimit të 

dhënave për ruajtje te informacionit, të dhëna, imazhe dhe zëra, ne veçanti CD-te, DVD-te, 

‗blue ray‘ disqe, karta memorie, audio kaseta, video kaseta, kaseta proceduese të dhënash, 

shirita magnetik, shirita magnetik për ruajtjen e të dhënave , minidisqe; njësi navigacioni 

dhe aksesor te tyre (të përfshira në këtë klasë), ne veçanti antenat, ngarkues pajisjesh, 

akumulator, mbajtës montues dhe çanta; kalkulator xhepi; pajisje mbrojtëse tensioni, pako 

përkthimi elektronik; çanta për lexues portativ te CD-ve, pajisje portative digjitale 

elektronike, pajisje digjitale elektronike xhepi, lexues MP3 dhe lexues MP4; kabllo 

elektrike, kartel magnetike; kartele te koduar 

 10  Pajisje masazhesh; pajisje për matjen e tensionit te gjakut, termometra për qëllime 

mjekësore; pajisje për matjen e frekuencës kardiake; analizator te yndyrës në trup për 

qëllime mjekësore; pajisje për akupunkturë; pajisje për imitim te dritës infra te kuqe për 

qëllime mjekësore; tabloid elektrik paralajmërues për përdorim në mjekësi  

11   Pajisje elektrike për kuzhine dhe pajisje shtëpiake ( te përfshira ne këtë klasë), ne 



veçanti zierës te veve,elektrike, njësi për lagështim të ajrit, pajisje për heqje të lagështisë te 

ajrit, ventilator, aparatura për pastrim te ajrit dhe makineri, radiatorë, ngrohës ventilator, 

ngrohës rrezatues, pajisje për përgatitje të jogurtit (elektrik), ngrohës shishesh (elektrik), 

fërgues të thellë(elektrik), përgatitës të sandviçëve, pajisje racelette (elektrike), hekur për 

bukë të thekur (elektrik), pajisje skare, zierëse avulli, tostier, makinë kafeje (elektrike), 

makinë ekspresso (elektrike), filtër kafes (elektrik), aparatura dhe sisteme për zirje, makinë 

për përgatitjen e kafes (elektrike), kulluese automatike e çajit, bojler uji, akullore dhe 

makinë akulli dhe aparatura, makinë për pjekjen e bukës, 

ziere me presion (elektrik), tharëse flokësh, pajisje për rrezitje, jastëk për ngrohje (jo për 

qëllime mjekësore), varg kuzhine, furra, frigoriferë, kabinet për ngrirje te thellë, kabinet për 

ftohje, aparatura tharëse, njeri për ngrohje të ujit, bojler për ujë te ngrohtë, pajisje 

mikrovalë, varg mikrovalësh për kuzhinë, tharëse për rroba, vaskë me flluska këmbësh, 

instalime te kondicionimit të ajrit, pajisje dhe aparatura; lavaman; aspirator; aparatura dhe 

instalime ndriçimi 

14  Orë  

16  Makina grirëse për përdorim në zyrë; folje për paketim, dokumentet laminator për 

përdorim në zyrë  

21  Aparat gatimi, ne veçanti makinë brumërash (me operim me dore), zirëse me avull ( jo 

elektrike), zirëse orizi ( jo elektrike), zirëse nën presion ( jo elektrike), tenxhere për zierje, 

tigan; pajisje për kujdesie dentale dhe të gojës, në veçanti  të pastrimit te gojës, brushë për 

dhëmb, brushë elektrike për dhëmb, brusha rezervë për brusha elektrike te dhëmbëve; 

komplet i enëve (joelektrike); woks  

28   Panel komandimi lojërash elektronike si pajisje plotësuese për monitor ose ekran te 

jashtëm; panel komandimi video lojërash si pajisje plotësuese për monitor ose ekran te 

jashtëm  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/146 

(220) 27/02/2014 

(300) 302013048146.1  27/08/2013  DE 

(731)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG  Rötelstraße 35  74172 Neckarsulm, DE 

(526)  

(591) - 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 1  Film  dritëndjeshëm i paekspozuara; letër e dritëndjeshëm  

2  Ngjyrë për shtypore; ketrigjë tonerësh (të mbushur) për shtypore dhe fotokopjues  

3  CD, DVD dhe pastrues për rreze kaltër ‗blue ray‘; garnitura për pastrim për përdorim për 

kompjuter, monitor (hardvuer) dhe njësi ekrani për përgatitje për pastrim  

7  Pajisje elektrike shtëpiake dhe pajisje kuzhinash (përfshire ne këtë klasë) ne veçanti 

pajisjet elektrike te kuzhinës, presë frutash, presa, makina për shpëlarje shishësh, aparatura 

elektromekanike për përgatitjen e pijeve, mulli kafeje, makina prerëse, prerës universal, 

makina për mprehjen thikash, thika elektrike, mikserë, hapes konservash, makina për 

bluarje mishi, makina elektrike për bluarje, makina pastash, fshesa elektrike, makina për 



larjen e enëve, hekur, tharës centrifugal, lavatriçe, makine për qepje,  aparat saldues 

elektrik, thasë për fshesa elektrike; pajisje elektrike  për saldimin e  paketimeve plastike  

8  Brisqe; hapes për kanaçe (jo elektrike); thika; hekur për dredhje flokësh; zbutës 

(drejtues), njësi krehrash (me operim me dore, joelektrik); njësi për largimin e flokëve; 

qethëse mjekrash; gërshërë elektrike; rente djathi;  qethëse flokësh, kapëse për drejtim te 

flokëve  

9  Aparatura elektrike dhe elektronike dhe instrumente (te përfshira ne këtë klase), ne 

veçanti  telefona për bebe, ndërprerës elektrik të pajisjeve dhe ndërprerës tavoline; peshore; 

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 veçanti 

garnitura televizorësh, projektor, reflektor, radio, ora radio, video rekorderë, makina 

diktimi, audio shirit incizues analog dhe digjital dhe incizues kasetash, lexues incizues 

analog dhe digjital , pajisje stero  portative , pajisje video portative, lexues CD 

portativ,aparaturë për kabllo dhe/ose video pa kabllo dhe/ose audio transmetues dhe/ose për 

transmetim elektronik të dhënave , përforcuesve, pranuesve, konvertuesve, ruajtësve, 

rregulluesve ose kontrolluesve te energjisë elektrike, ne veçanti pajisje për ngarkim te 

akumuluesve elektrik, baterive dhe akumuluesve elektrik, aparatura portative digjitale 

elektronike (te përfshira ne ketë klasë); lexues MP3; lexues MP4; fotografik , 

kinematografik, dhe aparatura optike dhe instrumente, ne veçanti kamerat fikse, 

objektivave, dylbive, aparate fotografike,  video kamera, kamera ,camcorder, kamera për 

piktura në lëvizje , aparate digjitale, pajisje për blicet , blice, ekrane projektorësh, filma të 

ekspozueshëm, korniza për sllajde ,trekëmbësh, qese kamerash, karte memorie, skaner 

fotosh, shtyptore fotosh, bateri për aparatura fotografike, kinematografike dhe optike, njësi 

ngarkimi për aparatura fotografike, kinematografike dhe optike, kartela memorie për 

aparatura fotografike, kinematografike dhe optike, akumulator për aparatura fotografike, 

kinematografike dhe optike, kabllo lidhëse dhe spina për aparatura fotografike, 

kinematografike dhe optike, qese për pajisje fotografike, kinematografike dhe optike, 

korniza fotografike digjitale, pajisje faksimile , pajisje për procedim të dhënave; 

kompjuterë; 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, TV 

bord për kompjuterë, kartela zëri, ueb kamerat, CD incizues, DVD incizues, modem, kabllo 

lidhëse, spina lidhës, USB kabllo, altoparlantët kompjuterësh, hard disqe, disk drajvera, 

tabelë rrjeti, softuer kompjuterik, ne veçanti softuer lojnash për kompjuter; pranim dhe 

transmetimin e sistemeve dhe instalimin e tyre për transmetim te zërit dhe imazheve, ne 

veçanti për pranues përmes  satelitëve, ne veçanti antenat, antena  parabolike, dekoderat, 

modemet, konvertorëve, konvertor mikrovalësh, përforcues, përforcues antenash, vale 

drejtues, pjese antenash, sistemi komunikues  ―broad-band‖ dhe instalimet, kabllo antenash; 

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; media  te 

regjistruar dhe të paregjistruar te magazinimit të dhënave për ruajtje te informacionit, të 

dhëna, imazhe dhe zëra, ne veçanti CD-te, DVD-te, ‗blue ray‘ disqe, karta memorie, audio 

kaseta, video kaseta, kaseta proceduese të dhënash, shirita magnetik, shirita magnetik për 

ruajtjen e të dhënave , minidisqe; njësi navigacioni dhe aksesor te tyre (të përfshira në këtë 



klasë), ne veçanti antenat, ngarkues pajisjesh, akumulator, mbajtës montues dhe çanta; 

kalkulator xhepi; pajisje mbrojtëse tensioni, pako përkthimi elektronik; çanta për lexues 

portativ te CD-ve, pajisje portative digjitale elektronike, pajisje digjitale elektronike xhepi, 

lexues MP3 dhe lexues MP4; kabllo elektrike, kartel magnetike; kartele te koduar 

 10  Pajisje masazhesh; pajisje për matjen e tensionit te gjakut, termometra për qëllime 

mjekësore; pajisje për matjen e frekuencës kardiake; analizator te yndyrës në trup për 

qëllime mjekësore; pajisje për akupunkturë; pajisje për imitim te dritës infra te kuqe për 

qëllime mjekësore; tabloid elektrik paralajmërues për përdorim në mjekësi  

11  Pajisje elektrike për kuzhine dhe pajisje shtëpiake ( te përfshira ne këtë klasë), ne 

veçanti zierës te veve,elektrike, njësi për lagështim të ajrit, pajisje për heqje të lagështisë te 

ajrit, ventilator, aparatura për pastrim te ajrit dhe makineri, radiatorë, ngrohës ventilator, 

ngrohës rrezatues, pajisje për përgatitje të jogurtit (elektrik), ngrohës shishesh (elektrik), 

fërgues të thellë(elektrik), përgatitës të sandviçëve, pajisje racelette (elektrike), hekur për 

bukë të thekur (elektrik), pajisje skare, zierëse avulli, tostier, makinë kafeje (elektrike), 

makinë ekspresso (elektrike), filtër kafes (elektrik), aparatura dhe sisteme për zirje, makinë 

për përgatitjen e kafes (elektrike), kulluese automatike e çajit, bojler uji, akullore dhe 

makinë akulli dhe aparatura, makinë për pjekjen e bukës, 

ziere me presion (elektrik), tharëse flokësh, pajisje për rrezitje, jastëk për ngrohje (jo për 

qëllime mjekësore), varg kuzhine, furra, frigoriferë, kabinet për ngrirje te thellë, kabinet për 

ftohje, aparatura tharëse, njeri për ngrohje të ujit, bojler për ujë te ngrohtë, pajisje 

mikrovalë, varg mikrovalësh për kuzhinë, tharëse për rroba, vaskë me flluska këmbësh, 

instalime te kondicionimit të ajrit, pajisje dhe aparatura; lavaman; aspirator; aparatura dhe 

instalime ndriçimi 

14   Orë 

16  Makina grirëse për përdorim në zyrë; folje për paketim, dokumentet laminator për 

përdorim në zyrë. 

21  Aparat gatimi, ne veçanti makinë brumërash (me operim me dore), zirëse me avull ( jo 

elektrike), zirëse orizi ( jo elektrike), zirëse nën presion ( jo elektrike), tenxhere për zierje, 

tigan; pajisje për kujdesie dentale dhe të gojës, në veçanti  të pastrimit te gojës, brushë për 

dhëmb, brushë elektrike për dhëmb, brusha rezervë për brusha elektrike te dhëmbëve; 

komplet i enëve (joelektrike); woks  

28  Panel komandimi lojërash elektronike si pajisje plotësuese për monitor ose ekran te 

jashtëm; panel komandimi video lojërash si pajisje plotësuese për monitor ose ekran te 

jashtëm  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/147 

(220) 27/02/2014 

(300)  

(731)  Emona Sh.p.k. 

Kongresi i Manastirit p.n. 42000 Vushtrri, 

KS 

(526)  

(591) Ngjyrë vjollce dhe niansat e sajë, e 

kaltër dhe niansat e ngjyrës së kaltër, e 

bardhë, e kuqe, e verdhë.  - 

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

(540)   

(546) 

 



Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

 

(511) 1  Prodhime kimike për industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe pylltari,  

rrëshira artificiale të papërpunuara, materiale plastike të papërpunuara, plehra artificial, 

përzierje për shuarjen e zjarrit, preparate kimike për kalitje dhe saldim, prodhime kimike 

për konservimin e ushqimeve, materie për regjie, adezivë (materie ngjitëse) dedikuara për 

industri  

3  Preparate për pastrim dhe zbardhim, mjete për larje, fërkim, eliminim yndyrnash dhe 

abraziv; sapunë; mjete për pastrim, posaçërsht mjete për eliminimin e njollave, mjete të 

forta për eliminimin e papastërtisë dhe yndyrave  

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

substanca dietike të përshtatura për përdorim në mjekësi, ushqim për bebe; leukoplast, 

materiale për fasha; materiale për plombim dhëmbësh, dyllë dental; dezinfektantë; 

preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; fungicide, herbicide  

 

(210)  KS/M/ 2014/148 

(220) 27/02/2014 

(300)  

(731)  Societe Des Produits Nestle S.A. 

  1800 Vevey, CH 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ENERGIS 

(546) 

 
 

 

(511) 5  hqime dietetike dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe klinik; 

qumësht i formuluar, ushqim dhe substanca ushqimore për bebe; ushqim dhe substanca 

ushqimore për fëmijë dhe invalidë të adaptuar për përdorim mjekësor; ushqim dhe 

substanca ushqimore për shtatzëna dhe gra që përkujdesen për fëmijë për qëllime 

mjekësore; shtesa dietetike dhe ushqimore; shtesa dietetike dhe ushqimore të përshtatura 

për përdorim mjekësor; preparate vitaminash; preparate për ushqime minerale; shtesë 

dietetike proteinash  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/150 

(220) 28/02/2014 

(300)  

(731)  Actelion Pharmaceuticals Ltd 

 Gewerbestrasse 16 4123 Allschwil, CH 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  IDORSIA 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 



 

(210)  KS/M/ 2014/151 

(220) 28/02/2014 

(300) 60679/2013  02/09/2013  CH 

(731)  TOP SHOP INTERNATIONAL SA 

 Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 

(526)  

(591)  

(740) Trim Gjota - ―ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  TRILOGY 

(546) 

 
 

 

(511) 11  Makina për  bërjen e bukës; toster; soba (stufa); fritezë (skuqëse) elektrike;  

tenxhere me presion elektrike;  makina bluarje-pjekje për kafe/fara, etj, tenxhere elektrike; 

stufa/soba elektrike (për ngrohje); tiganë të thellë elektrike (për gatime kineze, fondu etj.,)  

21  Tenxhere, pjata, kapak pjatash, grill (aparate pjekëse), tava për pjekje jo elektrike, 

kontenierë (mbajtëse ushqimesh) për kuzhinë,  përzjerësa ushqimi manual, kapakë enësh, 

tenxhere me presion –jo elektronike, tiganë të thellë (për gatime kineze, etj.,) enë gatimi 

dhe tenxhere me bisht  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/152 

(220) 28/02/2014 

(300)  

(731)  ALF WASSERMANN S.p.A.., 

 Via Enrico Fermi 1, Frazione Alanno Scalo, 

65020 ALANNO (PE) Italy, IT 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  VESSEL 

(546) 

 
 

 

(511) 5  preparate farmaceutike, barëra   

 
 

(210)  KS/M/ 2014/153 

(220) 28/02/2014 

(300)  

(731)  ALFA WASSERMANN S.p.A.., 

Via Enrico Fermi 1, Frazione Alanno Scalo, 

65020 ALANNO (PE) Italy, IT 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

(540)  NORMIX 

(546) 

 
 

 



 

(511) 5  Preparate farmaceutike, barëra   

 
 

(210)  KS/M/ 2014/154 

(220) 03/03/2014 

(300)  

(731)  Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Ave, East Hanover, New 

Jersey 07936, US 

(526)  

(591) - 

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 29  Produkte te qumështit, lyrës nga qumështi, kremë djathi, djathëra, produkte me 

bazë te djathit, lyrës nga djathi;  kreme për lyerje nga djathi ("fromage frais"), qumësht dhe 

produkte te qumështit, pije nga qumështi (ku qumështi dominon), jogurt,  jogurt i ngrirë,  

frapei qumështi, skorje, dezerte dhe preparate për pergaditjën e deserteve  te përgaditur nga 

produktet e qumështit; xhelatinë, xhingërima ("trifles"), lyerje, vaj dhe yndyrë për ushqim.  

30  Salca për sallatë, sose (melmesa), akullore, embëlsira te ngrira, muse desert (embëlsira), 

puding, kollaçe, biskota, majonezë, melmesa.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/155 

(220) 03/03/2014 

(300)  

(731)  American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited  Zaehlerweg 4 Zug 

6300, CH 

(526)  

(591) - 

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 34  Cigare; duhan; produkte nga duhani; shkrepëse; çakmak; artikuj per duhanpirës.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/156 

(220) 03/03/2014 

(300)  

(731)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road Suite 300 

Wilmington Delaware 19808, US 

(540)   

(546) 



(526)  

(591) - 

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

 

 

(511) 34  Cigare, duhan, produkte nga duhani, filter për cigare, artikuj per duhanpirës, 

shkrepëse dhe çakmak.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/157 

(220) 03/03/2014 

(300)  

(731)  American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited   Zaehlerweg 4, Zug 

6300  , CH 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  Peter Stuyvesant 

(546) 

 
 

 

(511) 34  Cigare; duhan; produkte nga duhani; shkrepëse; çakmak; artikuj per duhanpirës.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/158 

(220) 03/03/2014 

(300)  

(731)  American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited  Zaehlerweg 4 Zug 6300   

, CH 

(526)  

(591) - 

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 34  Cigare, duhan, pro dukte nga duhani, artikuj për duhanpirë, shkrepse dhe çakmak.  

 
 



(210)  KS/M/ 2014/159 

(220) 03/03/2014 

(300) 60773/2013  04/09/2013  CH 

(731)  Japan Tobacco Inc. 

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  LEAD BY YOUR CHOICE 

(546) 

 
 

 

(511) 34  Duhan, coftë i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan për llull, 

duhan që pështillet me dorë i quajtur ―snus‖ duhan pluhur; cigare, puro, cigarillo; substanca 

për pirje të shitura ndaras apo së bashku me duhan, asnjëra për përdorim medicinal dhe 

qëllime shërimi; duhan për nuhatje (snuff); artikuj për duhanpirës të përfshira në klasën 34; 

letër për cigare, llula për cigare dhe shkrepëse.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/160 

(220) 03/03/2014 

(300)  

(731)  South Beach Beverage Company, Inc. 

 40 Richards Avenue, Norwalk, Connecticut 

06854, US 

(526)  

(591) E bardhë, e zezë, e hirtë e qelët, e 

hirtë, e verdhë, portokalli- 

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 32  Ujë mineral dhe të gazuar si dhe pije tjera jo-alkoolike; pije nga frutat si dhe gjuse 

të frutave; sirupe dhe preparate tjera për pregatitjen e pijeve  

 
 
 

(210)  KS/M/ 2014/161 

(220) 03/03/2014 

(300)  

(731)  SARAR GİYİM TEKSTİL ENERJİ 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ  ORGANİZE SANYİ BÖLGESİ, 

MERKEZ – ESKİŞEHİR, TR 

(526)  

(591) e zezë, e bardhë- 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 



(511) 18  Lëkurë dhe imitime lëkure, mallra të bëra nga lëkura, imitim lëkure ose materiale 

sintetike, do me thënë, çanta dore, portofola, çanta udhëtimi, bagazhe, valixhe, çanta 

kozmetike, çanta për veshje; lëkurë kafshësh, gëzofë; bagazhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhik, parzmore dhe shala.  

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash, të bërit bashkë 

për dobi të tjerëve, të çantave të dorës, portofolave, çantave të udhëtimit, bagazheve, 

valixheve, çantave kozmetike, çantave për veshje; veshjes, veshmbathjeve, mbulesave të 

kokës (duke përjashtuar transportin për ato), duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti 

blejnë ato mallra.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/162 

(220) 03/03/2014 

(300)  

(731)  SARAR GİYİM TEKSTİL ENERJİ 

SANAYİ VE TİCARET ANONIM 

ŞIRKETI  ORGANİZE SANYİ BÖLGESİ, 

MERKEZ – ESKİŞEHİR, TR 

(526)  

(591) e zezë, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime lëkure, mallra të bëra nga lëkura, imitim lëkure ose materiale 

sintetike, do me thënë, çanta dore, portofola, çanta udhëtimi, bagazhe, valixhe, çanta 

kozmetike, çanta për veshje; lëkurë kafshësh, gëzofë; bagazhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhik, parzmore dhe shala.  

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash, të bërit bashkë 

për dobi të tjerëve, të çantave të dorës, portofolave, çantave të udhëtimit, bagazheve, 

valixheve, çantave kozmetike, çantave për veshje; veshjes, veshmbathjeve, mbulesave të 

kokës (duke përjashtuar transportin për ato), duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti 

blejnë ato mallra.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/163 

(220) 03/03/2014 

(300)  

(731)  SARAR GİYİM TEKSTİL ENERJİ 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ  ORGANİZE SANYİ BÖLGESİ, 

MERKEZ – ESKİŞEHİR, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

(540)   

(546) 

 

 

 



 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime lëkure, mallra të bëra nga lëkura, imitim lëkure ose materiale 

sintetike, do me thënë, çanta dore, portofola, çanta udhëtimi, bagazhe, valixhe, çanta 

kozmetike, çanta për veshje; lëkurë kafshësh, gëzofë; bagazhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhik, parzmore dhe shala.  

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash, të bërit bashkë 

për dobi të tjerëve, të çantave të dorës, portofolave, çantave të udhëtimit, bagazheve, 

valixheve, çantave kozmetike, çantave për veshje; veshjes, veshmbathjeve, mbulesave të 

kokës (duke përjashtuar transportin për ato), duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti 

blejnë ato mallra.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/164 

(220) 03/03/2014 

(300)  

(731)  Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi 

 Mahir İz Cad. No: 25 Altunizade, Üsküdar, 

İstanbul, TR 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  FOCUS 

(546) 

 
 

 

(511) 16  Letër tualeti, salveta te letrës, kuti për facoleta nga letra, facoleta te letrës, 

facoleta xhepi nga letra, peshqir letre.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/165 

(220) 03/03/2014 

(300)  

(731)  Abbott Laboratories 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois, 

USA, 60064, US 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  HUMANLY POSSIBLE 

(546) 

 
 

 

(511) 16  Gjëra te shtypura, përkatësisht,  pamflete, broshura, buletina dhe publikime lidhur 

me iniciativat globale qytetare, programe  te përgjegjësisë korporative,  tema shëndetësore  

lidhur me  produktet dhe trajtimet për enët e gjakut, shiqimin- të pamurit, ushqimin, 

dijabetin,  produkte dhe trajtime diagnostike, farmaceutike, medicinale dhe  nutritive.  

35  Avansimi i nivelit te  vetëdijës  se publikut dhe promovimi ne lëminë e shendetësisë.  

44  Ofrimi i sherbimeve te informimit shendetësorë , përkatësisht, ofrimi i informacioneve  



përsonave  ose institucioneve te cilat ofrojnë shërbime shëndetësore, konsumatorëve dhe 

pacientëve  ne temat e diagnozës dhe kurimin ne lidhje me  ushqimin,  te pamurit-shiqimin, 

dijabetin dhe diagnozën; ofrimi i informative për shendetin dhe  ―wellness‖(shendet te mirë 

fizik dhe psiqik) në web faqet dhe mediumet sociale.  

45  Promovimi i programit te pergjegjësisë sociale globale qytetare dhe korporative i cili 

promovon inovacione, shkencë, qasje ne mbrojtjën shendetësore, pjesëmarrje ne aktivitetet 

e komuniteteve, ruajtjën e mjedisit jetësorë, ―wellness‖ ( shendet te mire fizik dhe psikik) 

dhe shendeti.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/166 

(220) 04/03/2014 

(300)  

(731)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

 One Merck Drive, Whitehouse Station New 

Jersey 08889, US 

(526)  

(591) Bardh dhe zi- 

 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 5  Preparate për vakinë njerëzore.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/167 

(220) 04/03/2014 

(300)  

(731)  Bau Mineral L.L.C. 

Çikatovë e Vjetër-Gllogovc, Sektori "BAU 

ASPHALT", KS 

(526)  

(591)  

(740) Arber Fazliu 

Rr. "Azem Bejta" nr 28 Skënderaj 
 

(540)  BAU ASPHALT 

(546) 

 
 

 

(511) 19  Materiale ndërtimore (jo nga metali); tuba të ngurta (jo nga metali) për 

ndertimtari; asfalt zink dhe bitum; ndertesa të transportueshme jo nga metali; munumente jo 

nga metali 

37  Nërtimin e ndërtesave, riparimi, shërbimet e instalimit  

 
 
 

(210)  KS/M/ 2014/168 

(220) 04/03/2014 

(300)  

(731)  AL-Trade sh.p.k. 

(540)  BAU BETON 

(546) 

 
 

 



Sektori BAU BETON, Veternik-Prishtinë, 

KS 

(526)  

(591)  

(740) Arbër Fazliu 

Rr. "Azem Bejta" nr 28 Skenderaj 
 

(511) 7  Makina dhe vegla makine, motore dhe makina (me përjashtim të mjeteve 

tokësore).   

12  Automjete per levizje ne tokë 

19  Materiale ndertimore (jo nga metali), tuba të ngurta (jo nga metali) për ndertimtari; 

asphalt; zink dhe bitumen; ndertesa te transportueshme jo nga metali; monumente jo nga 

metali  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/169 

(220) 04/03/2014 

(300)  

 

(731)  TDR d.o.o. 

Obala Vladimira Nazora 1; 52210 Rovinj, 

HR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 34  Duhan i papërpunuar dhe i përpunuar; artikuj për duhanpirësit; shkrepëse  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; punë zyrash  

 
 
 

(210)  KS/M/ 2014/170 

(220) 04/03/2014 

(300)  

(731)  SCA Hygiene Products AB 

  SE-405 03 GÖTEBORG, SE 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  INSTADRY 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Peceta sanitare (peshqirë); brekë sanitarë; kilota burrash sanitare; astarë për brekë 

(sanitare); peceta kundër mospërmbajtjes; brekë absorbues dhe brekë kundër 



mospërmbajtjes; shami të ngopura me losione farmaceutike (për qëllime mjekësorë); pelena 

kundër mospërmbajtjes (për qëllime mjekësore); mbathje (brekë) fiksuese për përdorim nga 

personat që vuajnë nga mospërmbajtja (për qëllime mjekësorë); pelena dhe brekë pelenash 

për një përdorim të bëra nga letra dhe/apo celuloza―.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/171 

(220) 05/03/2014 

(300)  

(731)  LEGO Juris A/S 

  7190 Billund, DK 

(526)  

(591) E verdhë, kuqe, gjelbër, blu, bardhë, 

zezë- 

(740) Trim Gjota - ―ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodezike, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), për 

shpëtim dhe trajnim; aparate dhe instrumente për përçimin, kthimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e elektricitetit; aparate për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit ose pamjeve; bartës magnetikë të dhënash, disqe për 

incizim; shpërndarës automatikë dhe mekanizma që aktivizohen me futjen e monedhës; 

regjistra të arkës, makina llogaritëse, pajise për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; 

softuerë; aparate për fikjen e zjarrit; magnete; aparate dhe instrumente elektrike (duke 

përfshirë ato pa tel); video shirita, shirita magnetikë të futura në kaseta dhe pllaka 

gramafoni; gramafona; programe dhe softuerë të incizuar për kompjuterë; softuerë 

kompjuteri për përdorim në dizajnimin e asistuar nga kompjuteri; softuerë kompjuteri për 

përdorim në manipulimin e skedave vizatimore dhe grafike; softuerë kompjuteri që 

përdoren për krijimin e lakesave, sipërfaqeve dhe figurave gjeometrike dy ose tre 

dimensionale; programe kompjuterike softuerë të shkarkueshëm; aparate dhe instrumente 

elektronike dhe elektroteknike (të përfshira në klasën 9); kompjuterë dhe harduerë 

kompjuterikë (të përfshira në klasën 9); posaçërisht tastiera, terminale, monitorë, stacione 

disqesh, interfejsa, kabllo interfejsash, disqe dhe flopi-disqe, programe kompjuterike 

(softuerë) (të përfshira në klasën 9); aparate dhe instrumente fotografike, filmike dhe 

optike; aparate dhe instrumente për edukim; bartës të zërit dhe pamjeve të incizuara, 

posaçërisht filma, pllaka gramafoni, shirita zëri, kaseta zëri, kompakt disqe, video incizime, 

video shirita; diapozitiva; filma kinematografikë [të incizuara]; filma të animuar, duke 

përfshirë filmat e animuar kinematografikë të përgatitura për ekspozita; publikime 

elektronike (duke përfshirë publikimet elektronike të shkarkueshme); publikime të 

printuara në formën elektronike të lexueshme; vilma vizatimorë të animuar; lojëra 

kompjuterike të pajisjeve që mbahen në dorë [për përdorim vetëm me resiverët televizivë]; 

pajisje audio digjitale, duke përfshirë pajisjet portabël audio digjitale; aparate dhe pajisje 

elektronike për përdorim me audio-plejerët digjitalë; aparate dhe pajisje të lojërave 

kompjuterike; programe lojërash kompjuterike; softuerë lojërash kompjuterike; softuerë që 

mundësojnë qasje nga shumë përdorues në një mjedis virtual online; lojëra ndërvepruese 



kompjuterike multimediale për qasje nga shumë përdorues; USB memorie; programe 

edukative kompjuterike për mësimdhënien e matematikës, shkencës dhe teknologjisë 

dhe/ose për përdorim në dizajnimin e asistuar nga kompjuterët të modeleve dhe strukturave 

të lodrave; syze, duke përfshirë syzet e diellit; burime edukative për mësimdhënës dhe 

edukatorë, respektivisht softuerë kompjuterikë të shkarkueshëm për dizajnimin dhe 

konstruktimin e lodrave të ndërtimit; pamje të shkarkueshme për përdorim si tapiceri muri 

(uollpejpër) dhe skrinsejverë për kompjuterë; lojëra të shkarkueshme kompjuterike; burime 

edukative për mësimdhënës dhe edukatorë, respektivisht softuerë të shkarkueshëm 

kompjuterikë për apllodimin (ngarkimin) e pamjeve të dizajnit dhe të konstruktimit të 

lodrave të ndërtimit; etiketa reflektuese për veshje për parandalimin e aksidenteve të 

trafikut; aksesorë kompjuterësh, respektivisht kabllo kompjuterësh, kuti interfejsash që 

përdoren për të lidhur: robotët modelë, automjetet modelë ose konstruksionet tjera të 

motorizuara ndërtuese me një kompjuter, me anë të të cilit, operatori i kompjuterit i 

kontrollon ato, dhe sllot kartela që përdoren për përshtatjen e një kompjuteri për këtë 

qëllim; radio, CD plejerë, MP3 plejerë, kamera digjitale  

16  Letër, karton dhe mallra prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

materiali i shtypur; libra, revista, buletine informative, doracakë dhe udhzëues për 

përdoruesin në formë të printuar; ngjitëse, kartela këmbyese, libra për grumbullimin e 

ngjitëseve dhe kartelave këmbyese; pamfleta; kartëpostale, kartolina urimi, posterë, 

kalendarë, material për libërlidhje; fotografi; material për zyra, letër shkrimi, zarfe, shtresa 

për shkrim dhe vizatim, fletore shënimesh, stilolapsa dhe lapsa, këllëf për stilolapsa dhe 

lapsa, mprehëse lapsash, goma fshirëse; ngjitës për materialet e zyrës ose për qëllime 

shtëpiake; materiale të artistëve; furça të bojës; makina shkrimi dhe mjete të zyrës (përveç 

mobileve); material udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronja tipografike; blloqe tipografike; 

instruksione për ndërtim; letër për mbështjellje dhe etiketa dhuratash  

21  Vegla dhe kuti për amvisëri dhe kuzhina (jo prej me metaleve të çmueshme ose të lyera 

me to); krehër dhe sfungjerë; brusha (përveç brushave të piktorëve); materiale për krijimin 

e brushave; materiale për krijimin e brushave; artikuj për pastrim; tel çeliku për fërkim; 

xhami i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit për ndërtimtari); artikuj prej 

xhami, porcelani ose poçeri, që nuk janë përfshirë në klasat tjera, kuti për mbajtjen e 

drekës, rrathë për çelësa, kallëpe për kubet e akullit; kumbara (në formë derrkuci); kuti për 

ruajtje; korniza fotografish  

25  Veshje për trupin, veshje për këmbët, mbulesa për kokën  

28  Lojëra dhe gjësende për lojë; artikuj për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; dekorime për pemën e Krishtlindjeve  

41  Edukim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; sigurimi i 

shërbimeve fan-club online për përdoruesit e konstruktimit të lodrave nëpërmjet Internetit; 

shërbime edukative dhe argëtuese, duke përfshirë sigurimin e shërbimeve edukative dhe 

argëtuese online, respektivisht lojëra interaktive, aktivitete, tregime, revista humoristike, 

informacion në fushën e edukimit dhe argëtimit, lojëra kompjuterike, video, audio dhe 

pamje online, të gjitha që paraqesin lodrat, filmat vizatimorë, lodrat e ndërtimit ose lodrat 

robotike; burime edukative dhe të argëtimit, duke përfshirë artikujt dhe demonstrimet për 

prindërit dhe edukatorët, të gjitha në dispozicion nëpërmjet Internetit; shërbime argëtimi, 

duke përfshirë drejtimin e ahengjeve; lojëra online; sigurimi i lojërave kompjuterike online 

me qasje për shumë përdorues; shërbime të lojërave elektronike, duke përfshirë sigurimin e 

lojërave kompjuterike online ose nëpërmjet një kompjuteri global; sigurimi i një loje 



kompjuterike që mund të qaset nga përdoruesit në një rrjet global/dhe ose rrjet interneti; 

sigurimi i lojërave interaktive kompjuterike për qasje nga shumë përdorues nëpërmjet 

internetit dhe rrjeteve elektronike të komunikimit; softuerë online (jo të shkarkueshëm); 

shërbime argëtuese; shërbime edukative; organizimi i garave për qëllime argëtimi, gara për 

qëllime edukative; gara për qëllime rekreative; kampe për qëllime edukative; kampe për 

qëllime argëtuese; kampe për qëllime rekreative  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/172 

(220) 05/03/2014 

(300)  

(731)  Forest Tosara Limited 

 Unit 146, Baldoyle Industrial Estate, 

Grange Road, Dublin 13, IE 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  SUDOCREM 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Preparate jo-mjekësore për lëkurë; krema jo mjekësor për lëkurë, letra toaleti jo 

mjekësore   

5  Preparate mjekësore për kujdesin e lëkurës dhe krema mjekësor për lëkurë; krema 

mjekësor për përdorim tek njerzit dhe për përdorim në veterinari; produkte mjekësore për 

kujdesin e lëkurës  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/173 

(220) 05/03/2014 

(300)  

(731)  KENDA RUBBER INDUSTRIAL 

CO., LTD.,  No. 146, Sec. 1, Chung Shan 

Rd., Yuanlin Township, Changhua County, 

Taiwan (R.O.C), JP 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ACENDA 

(546) 

 
 

 

(511) 12  Goma, goma të brendshme për rrota pneumatike, bandasha (felne) për rrota me 

goma, copa gome (arna)për riparimin e gomave, goma automobilash, goma bicikletash, 

goma motocikletash, goma të brendshme; arna për riparimin e gomave të brenedshme, 

sipërfaqe gomash me kanale (thellime) për mbrojtjen e gomave, thumba për goma të dimrit, 

thumba kundër rreshqitjes për goma të automjeteve.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/174 (540)   



(220) 06/03/2014 

(300) CH 62277/2013  10/10/2013  CH 

(731)  TOP SHOP INTERNATIONAL SA 

 Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 

(526)  

(591) - 

(740) Trim Gjota - ―ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(546) 

 

 

 

(511) 11  Makina për  bërjen e bukës; toster; soba (stufa); fritezë (skuqëse) elektrike;  

tenxhere me presion elektrike;  makina bluarje-pjekje për kafe/fara, etj, tenxhere elektrike; 

stufa/soba elektrike (për ngrohje); tiganë të thellë elektrike (për gatime kineze, fondu etj.,)  

21  Tenxhere, pjata, kapak pjatash, grill (aparate pjekëse), tava për pjekje jo elektrike, 

kontenierë (mbajtëse ushqimesh) për kuzhinë,  përzjerësa ushqimi manual, kapakë enësh, 

tenxhere me presion –jo elektronike, tiganë të thellë (për gatime kineze, etj.,) enë gatimi 

dhe tenxhere me bisht  

 
 
 

(210)  KS/M/ 2014/175 

(220) 06/03/2014 

(300)  

(731)  MERIAL 

 29 avenue Tony Garnier,69007 Lyon, FR 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  NEXGARD 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte veterinare; preparate veterinare  

 
 
 

(210)  KS/M/ 2014/176 

(220) 06/03/2014 

(300) 47305  10/09/2013  TT 

(731)  Intel Corporation 

 2200 Mission College Boulevard, Santa 

Clara, California, 95052-8119 , US 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  QUARK 

(546) 

 
 

 

(511) 9  Kompjuterë; kompjuterë që mbahen në dorë; minikompjuterë; harduer 

kompjuterik; qarqe të integruara; memorie të qarqeve të integruara; çipa të qarqeve të 



integruara; komplete të çipave kompjuterik; procesorë gjysmë përçues; çipa të procesorëve 

gjysmë përçues; çipa gjysmë përçues; mikroprocesorë; pllaka të qarqeve të  shtypura; qarqe 

të shtypura, pllaka me qarqe të integruara, dhe pllaka me qarqe elektrike; pllaka me qarqe 

elektronike; pllaka amë kompjuterike; memorie kompjuterike; sisteme operative; mikro 

kontrollues; procesorë të të dhënave; njësi procesuese qendrore; pajisje me memorie 

gjysmë përçuese, memorie gjysmë përçuese dhe njësi të memories gjysmë përçuese; 

procesorë të programueshëm softuerik; mikroprocesorë digjital dhe optik; pajisje periferike 

kompjuterike; pllaka me video qarqe; pllaka me audio; pllaka me qarqe audio-video; 

përshpejtues video grafik; përshpejtues multimedia; video procesorë; pllaka të 

videoprocesorëve; memorie të të dhënave; çipa kompjuterike dhe mikroprocesorë të 

optimizuar për mbikëqyrje elektronike të sigurisë; softuerë kompjuterik me sistem operativ; 

sisteme operuese kompjuterike; zgjatje te sistemit kompjuterik, mjete dhe pajisje të sistemit 

kompjuterik në fushën e softuerit aplikues për lidhjen e rrjeteve personale, aparate të 

telekomunikimit dhe aplikacione për rrjete globale kompjuterike; pajisje të kompjuterizuara 

për telekomunikacion dhe rrjete që përbëhen nga softueri i sistemit operativ; harduerë dhe 

softuerë kompjuterik për rritjen dhe ofrimin e transferit, transmetimit, pranimit, procesimit 

dhe digjitalizimit të informatave audio dhe video grafike; softuer kompjuterik me sistem 

operativ, softuerë ndihmës kompjuterik  dhe softuerë tjerë kompjuterik që përdoren për 

mirëmbajtjen dhe operimin e sistemeve kompjuterike; pllaka të memories; organizues 

personal elektronik portabël dhe manual; pajisje për ruajtje, jump drive, flash drive dhe 

thumb drive (pajisje për bartjen e të dhënave); sisteme të sigurisë për harduerë dhe softuerë 

kompjuterik, mure bllokadë (firewalls), harduerë server me qasje në rrjet për krijimin dhe 

mirëmbajtjen e mureve bllokadë (firewalls), rrjet privat virtual (VPN) harduerë kompjuterik 

dhe softuerë kompjuterik me operim serverik për krijimin dhe mirëmbajtjen e mureve 

bllokadë (firewalls);  softuerë për ruajtjen e sigurisë së rrjeteve kompjuterike;  softuerë për 

kontroll dhe sigurim të qasjes; harduerë dhe softuerë kompjuterik për përdorim në 

mbrojtjen e rrjeteve kompjuterike nga vjedhja ose dëmtimi i të dhënave nga ana e 

shfrytëzuesve të paautorizuar; komponente për kompjuterë; pllaka për përshpejtimin e zërit 

kompjuterik; pllaka për përshpejtimin e zërit, të dhënave, videos, dhe fotografisë 

kompjuterike; pllaka të flash memorieve dhe kartela të flash memorieve; pajisje të 

telekomunikimit dhe rrjete kompjuterike, kryesisht sisteme procesuese dhe operative; 

aparate dhe instrumente të telekomunikacionit, ruterë kompjuterik, nyja, serverë dhe 

ndërprerës; harduerë dhe softuerë kompjuterik për zhvillimin, mirëmbajtjen dhe përdorimin 

e rrjeteve kompjuterike lokale dhe me zonë të gjerë; kuti  set-top; pajisje kontrolluese 

elektronike për ndërhyrje dhe kontroll të kompjuterëve dhe rrjete globale kompjuterike dhe 

të telekomunikimit me transmetime televizive dhe kabllovike dhe pajisje; aparate për 

testimin dhe programimin e qarqeve integrale; aparate dhe pajisje për memorie periferike 

kompjuterike; serverë kompjuterik me funksion fiks; harduerë për rrjete kompjuterike;  

harduerë dhe softuerë kompjuterik për krijimin, lehtësimin dhe menaxhimin e qasjeve të 

largëta dhe komunikimin me rrjetet lokale (LANS), rrjetet private virtuale (VPN), rrjetet 

me zonë të gjerë (WANS) dhe rrjete kompjuterike globale; softuerë për operimin e 

ruterëve, ndërprerësve, nyjeve dhe serverëve; softuerë dhe harduerë kompjuterik për 

përdorim në ofrimin e qasjes për shfrtyëzues të shumëfishtë në rrjetin informativ 

kompjuterik për kërkimin, marrjen, transferimin, manipulimin dhe shpërndarjen e një vargu 

të gjerë të pjesë strukturore dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura; doracak 

udhëzues të shitur si një njësi me mallrat e lartpërmendura dhe doracakët udhëzues 

elektronik të shkarkueshëm nga një rrjet kompjuterik global  



 
 

(210)  KS/M/ 2014/177 

(220) 06/03/2014 

(300)  

(731)  Al-Trade sh.p.k  

  Veternik-Prishtinë, KS 

(526)  

(591)  

(740) Arber Fazliu  

Azem Bejta‖ nr 28 Skënderaj 
 

(540)  BAU COLOR 

546) 

 
 

 

(511) 2  Bojera, zmalt, llak , mjete per mbrojtje nga oksidimi (ndryshku) dhe kalbjes se 

drurit, material per ngjyrosje mjete per gerryerje, rreshire natyrore e paperpunuar, metalet 

ne fleteza dhe pluhur per piktor etj 

40  Trajtimi i materialeve  

 
 
 

(210)  KS/M/ 2014/178 

(220) 06/03/2014 

(300)  

(731)  Al-Trade sh.p.k  

  Veternik-Prishtinë, KS 

(526)  

(591)  

(740) Arber Fazliu  

Azem Bejta‖ nr 28 Skënderaj 
 

(540)   BAU GRANIT 

(546) 

 
 

 

(511) 19  Materiale ndertimore (jo nga metali ), tuba të ngurta (jo nga metali) për 

ndertimtari;asphalt ;zink dhe bitumen ;ndertesa te transportueshme jo  nga 

metali;monumente jo nga metali  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/179 

(220) 07/03/2014 

(300) 1340341010  20/09/2013  FR 

(731)  SANOFI 

  54 rue La Boetie,75008 Paris, FR 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  GLYCIDAPT 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror dhe periferik, sëmundjeve respiratore, sëmundjeve gjinekologjike, 

sëmundjeve reumatike, sëmundjeve urologjike, sëmundjeve gastroenterologjike, 



sëmundjeve infektive, sëmundjeve të syrit, sëmundjve dermatologjike, sëmundjeve 

autoimunitare, sëmundjeve gjenitale, sëmundjeve endokrine, sëmundjeve intestinale, 

sëmundjeve të gjakut, sëmundjeve të mjekësisë interniste; diabeti, kanceri, alergjitë, 

vitaminat; vakcine, shtesat ushqimore  

10  Pajisje mjekësore, shiringët, stilolapsa injektues të substancave farmaceutike  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/180 

(220) 07/03/2014 

(300)  

(731)  Arabica coffee Shpk 

 Kompleksi banesor 300 H1 nr3, KS 

(526)  

(591) - 

(740) Teuta Jupolli 

Kompleksi banesor 300 H1 nr3 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 30  Kafja e pjekur dhe e bluar (perpunimi i kafes)  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/181 

(220) 07/03/2014 

(300) 134033989  20/09/2013  FR 

(731)  SANOFI 

  54 rue La Boetie,75008 Paris, FR 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  GLYROGO 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror dhe periferik, sëmundjeve respiratore, sëmundjeve gjinekologjike, 

sëmundjeve reumatike, sëmundjeve urologjike, sëmundjeve gastroenterologjike, 

sëmundjeve infektive, sëmundjeve të syrit, sëmundjve dermatologjike, sëmundjeve 

autoimunitare, sëmundjeve gjenitale, sëmundjeve endokrine, sëmundjeve intestinale, 

sëmundjeve të gjakut, sëmundjeve të mjekësisë interniste; diabeti, kanceri, alergjitë, 

vitaminat; vakcine, shtesat ushqimore  

10  Pajisje mjekësore, shiringët, stilolapsa injektues të substancave farmaceutike  

 
 
 

(210)  KS/M/ 2014/182 

(220) 10/03/2014 

(300)  

(731)  LIFE GROUP‖ SH.P.K 

(540)   

(546) 

 



 Te Elektrokosova, Qendra Zejtare, Nr.4, 

Ptrishtinë, KS 

(526)  

(591) Ngjyra e gjelber, e kuqe dhe e bardh- 

(740) Besnik Vitija 

B.Diellit, Zona e Lindjes. H-17 
 

 

 

(511) 3  Kremra (Kozmetike), Kremra për lëkurë,  Preparate kozmetike për qëllime 

dobësimi, Preparate për ruajtje nga dielli, Sapun, Sapun (Disinfektues), Xhele (Zbardhues 

dentar ).  

5  Alkool mjekësor, Alkool për qëllime farmaceutike, Analgjetikë, Anestezikë, Antibiotikë, 

Antiseptikë,  Bajame (Qumësht i —) për qëllime farmaceutike, Barëra (Aditivë —) për 

qëllime mjekësore, Barëra gjumi,  Barishte çaj për qëllime mjekësore,  Bli (Preparate të —) 

për qëllime farmaceutike, Detergjentë për qëllime mjekësore,  Diagnoza të shtatzanisë,  

Dizinfektantë për qëllime higjenike,  Dhimbje koke (Artikuj për dhimbje koke), Elektroda 

elektrokardiografi,  Enzima preparate për qëllime mjekësore,  Ergot për qëllime 

farmaceutike,  Estere për qëllime farmaceutike, Fasha, Fasho higjenike, Fasho 

menstruacionesh, Fasho ngjitëse për qëllime mjekësore, Fasho për lidhje, Fermente për 

qëllime farmaceutike, Fosfate për qëllime farmaceutike, Gazra për qëllime mjekësore, 

Glukozë për qëllime mjekësore, Ilaçe kundër etheve, Ilaçe për djersë këmbësh, Ilaçe për 

djersitje, Ilaçe për kallo, Ilaçe për qëllime dentare, Ilaçe për qëllime mjekësore, Ilaçe për 

qëllime njerëzore, Infuzione mjekësore, Jodide për qëllime farmaceutike, Izotope për 

qëllime mjekësore, Ilaçe për lehtësim, Kapsula për ilaçe, Kapsula për qëllime farmaceutike, 

Kilota (Menstruacion), Kolodion për qëllime farmaceutike, Kontraceptivë, Kripra për 

qëllime mjekësore, Preparate farmaceutike për lekur, Kutia e ndihmës së shpejtë, Laktozë, 

Lapsa kundër lytheve, Larës goje për qëllime mjekësore, Larës sysh, Larës vagine, Likor 

për qëllime farmaceutike, Locione për qëllime farmaceutike, Magnezia për qëllime 

farmaceutike, Mbathje, thithës, për mosmbajtjen e urines, Miell qumështi për foshnjat, 

Pomada kundër djegies nga dielli, Pomada për qëllime farmaceutike, Pomada për qëllime 

mjekësore, Preparate farmaceutike, Qetësues për nervat, Preparate sterilizuese,  Shurupe 

për qëllime farmaceutike, Tretës për qëllime farmaceutike, Çaj mjekësor, Ushqime 

dietetike përshtatur për qëllime mjekësore, Vaksina  

10  Aparate diagnostikues për qëllime mjekësore, Aparate për matjen e presionit të gjakut 

arterial, Artikuj ortopedike, Biberon bebesh [thithëse], Biberonë për bebe, Breza shtatzanie, 

Fasho  elastike, Fasho. Shiringa për injeksione,  Shiringa për qëllime mjekësore, 

Termometra për qëllime mjekësore.   

39  Dërgesa mallrash me anë të porosive me postë – postë elektronike.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/183 

(220) 10/03/2014 

(300) 61170/2013  13/09/2013  CH 

(731)  Philip Morris Products S.A..  

 Quai Jeanrenaud 3,Neuchâtel, 2000, CH 

(526)  

(591) - 

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

(540)   

(546) 



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

Prishtinë 
 

 

 

(511) 34  Duhan, i papunuar  ose  i  punuar;  prodhimet e duhanit  duke  përfshirë  cigare, 

cigaret,(cigarettes), cigarllosa, duhan qe mbështjellët, cigaret, duhan për çibuk(llullë), 

duhan për përtypje, zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim ne  medicinë ); 

artikuj për duhanxhi ,duke përfshirë letrën për cigare dhe gypat e tyre ,filtra për cigare,kutia 

për duhan, fotrolla për cigare dhe taketuke, gyp, llulla, aparati i xhepit për mbështjellje 

cigaresh,  çakmak; shkrepsa  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/184 

(220) 11/03/2014 

(300)  

(731)  ‘DIT ‗ e NAT ‗  ‗‘ SH.P.K. 

 SHESHI NËNA TEREZË 29/2/5, KS 

(526)  

(591) - 

(740) GENC SALIHU 

SHESHI NËNA TEREZË 29/2/5 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në 

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

ngjitësit për letër shkrimi ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; 

furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e zyrës (përveç mobileve); 

materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike 

për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat 

tipografike; blloqet tipografike  

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

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

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

(mëlmesat); erëzat; akulli  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/185 

(220) 11/03/2014 

(300)  

(731)  N.P.T. Agro Albi, 

  Ferizaj,Rr.Reqakut, KS 

(526)  

(591) 1.E Gjelbert 2.E.Kuqe 3.E Bardhë 

(540)   

(546) 

 



(740) Fatmir Demiri 

Ferizaj, Rr.Salih Baliu 12 
 

 

 

(511) 30  Salcat; Mëlmesat; Erzat  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/186 

(220) 11/03/2014 

(300)  

(731)  Al-Trade sh.p.k  

  Veternik-Prishtinë, KS 

(526)  

(591)  

(740) Arber Fazliu  

Azem Bejta‖ nr 28 Skënderaj 
 

(540)  BAU ACADEMY 

(546) 

 
 

 

(511) 35  Reklamim, menaxhimin e biznesit, administrim biznesi, konuslenc biznesi  

41  Arsimi, ofrimi i tranimeve profesionale, argetuese, sportive dhe kulturore,  shkolle 

profesionale dhe konvikte 42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe 

projektimit të lidhura me to; analiza industriale dhe shërbime të hulumtimit, projektimit dhe 

zhvillimin e pajisjeve kompjuterike dhe software, arkitekturë  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/187 

(220) 11/03/2014 

(300)  

(731)  Al-Trade sh.p.k  

  Veternik-Prishtinë, KS 

(526)  

(591)  

(740) Arber Fazliu  

Rr.‖Azem Bejta‖ nr 28 Skënderaj 
 

(540)  BAU THERM 

(546) 

 
 

 

(511) 17  Plastika ne formë të nxjerrur për perdorim ne prodhimtari; material për paketim, 

nderprerje dhe izolim, gypa te lakueshem jo nga metali, izolues ndertesa kunder lageshti, 

material izolues –styropol. 

37  Ndërtimin e ndërtesave, riparimi, shërbimet e instalimit, izolimit me styropor izolues te 

ndertesave  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/188 

(220) 11/03/2014 

(300)  

(540)  DSC 

(546) 

 



(731)  Tyco Safety Products Canada Ltd.              

3301 Langstaff Road Concord, Ontario L4K 

4L2, CA 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

 

 

(511) 9  Sistemet e sigurisë dhe alarmit dhe aksesorë dhe komponente për këto arsye, 

domethënë, detektorë të gazit dhe monitorë, detektorë shoku dhe monitorë, detektorë PIR, 

detektorë zjarri dhe tymi dhe monitorë, detektorë të nxehtësisë dhe monitorë dhe detektorë 

lëvizës dhe monitorë, qarqe të shtypura, modulet e kontrollit elektronik, panele kontrolli, 

tastiera, njësi kontrolli vajrles, njësi kontrolli vajrles për qelsa, alarme për panik personal 

dhe për sulme, kontakte elektrike për dyer dhe dritare, sensorë, dhe mbushës për bateri; 

pajisje stacionare për monitorim qëndrorë, domethënë, makinat automatike telefonike për 

përgjigje, marrës alarmi për identifikimin e thirrësve dhe dekodimin e alarmit dhe 

monitorimin e sinjaleve, pajisjet dalëse, domethënë, terminalet për video ekrane dhe 

printera, dhe softvere kompjuteri për programimin nga largësia te paneleve të alarmit; qasja 

në sisteme të kontrollit dhe pajisje, domethënë monitorë të qasjes dhe kontrollet; 

transmetues dhe marrës për zë dhe sinjale; aparate ndërlidhëse, voki-toki, TV Interkom; 

ekrane monitoruese; softvere kompjuterike për përdorim në lidhje me sistemet e sigurisë 

dhe alarmet  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/189 

(220) 11/03/2014 

(300)  

(731)  Anonimi Emporiki Kai Biomichaniki 

Etaireia Eurochartiki   Thesi ―Faka‖ 

Asprorirgos Attikis, Greece, P.C. 19300, GR 

(526)  

(591) Pantone 281 C Pantone Process Cyan 

C 40% Cyan 40%  

(740) Besarta Kllokoqi 

Rr. ―Nena Tereze‖, Hyrja 30, Nr. 5, 10000 

Prishtine 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(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  

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  

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  

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  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/190 

(220) 12/03/2014 

(300)  

(731)  N.SH.T. "EFEKOS" 

Rr. Metush Krasniqi pn. 60000 Gjilan, KS 

(526)  

(591) E artë, E verdhë, e argjentë  E zezë 

(740)  

 
 

(540)   

(546) 

 

 

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

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

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

(mëlmesat); erëzat; akulli 

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

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta 

 32  Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese 

  
 

(210)  KS/M/ 2014/191 

(220) 12/03/2014 

(300)  

(731)  N.SH.T. "EFEKOS" 

 Rr. Metush Krasniqi pn. 60000 Gjilan, KS 

(526)  

(591) E arte, E verdhe, e argjend,E kuqe 

(740)  

 
 

(540)   

(546) 

 

 



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

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

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

(mëlmesat); erëzat; akulli 

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

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta 

 32  Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese 

  
 

(210)  KS/M/ 2014/192 

(220) 12/03/2014 

(300)  

(731)  Actavis Group PTC ehf 

Reykjavikurvegi 76-78,220 Hafnarfjordur, 

IS 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  LACTACARE 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe substanca; preparate probiotike dhe shtojca ushqimore  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/193 

(220) 13/03/2014 

(300)  

(731)  Ilire Lepaja 

  Rr. Mark Isaku p.n Prishtinë, KS 

(526)  

(591) - 

(740)  

 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 16  Kartolina, kalendar, produkte te shtypura, modele stampuese; kallëpe stampimi, 

Fotografi, Gravura fotografish, Kartolina urimi, Materiale të shtypura,  Materiale vizatimi, 

Mbajtëse fotografish, Mbështetëse dore për piktorë, Objekte të vogla dekorative të future në 

qelq dhe plastikë, Piktura [fotografi], me kornizë ose pa kornizë, Portrete, Pulla poste, 

Sende kartoni, Sirtarë letre, Shtroja tavoline që vihen nën gotat e birrës, Zarfe [artikuj 

shkrimi],  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/194 

(220) 13/03/2014 

(300)  

(540)  RED LABEL 

(546) 

 



(731)  Diageo Brands B.V. 

 Molenwerf 10-12, 1014BG Amsterdam, NL 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

 

 

(511) 33  Pije alkoholike (përpos birrave)  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/195 

(220) 13/03/2014 

(300)  

(731)  Diageo Brands B.V. 

Molenwerf 10-12, 1014BG Amsterdam, NL 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BLACK LABEL 

(546) 

 
 

 

(511) 33  Pije alkoholike (përpos birrave)  
 

 
 

(210)  KS/M/ 2014/196 

(220) 13/03/2014 

(300)  

(731)  Diageo Brands B.V. 

 Molenwerf 10-12, 1014BG Amsterdam, NL 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

Republic of Kosovo 
 

(540)  VAT 69 

(546) 

 
 

 

(511) 33  Pije alkoholike (përpos birrave)  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/197 

(220) 14/03/2014 

(300)  

(731)  Al-Trade sh.p.k  

  Veternik-Prishtinë, KS 

(526)  

(591)  

(740) Arber Fazliu  

Rr.‖Azem Bejta‖ nr 28 Skënderaj 
 

(540)  BAU GARDEN 

(546) 

 
 

 

(511) 8  Mjetet dhe vegla dore, mjete per kopsht mjete dore  



31  Kokrra dhe produkte bujqësore, kopshtari dhe pyjore,nuk janë përfshirë në klasat e 

tjera; kafshëve të gjalla, fruta të freskëta dhe perime, fara, bimët natyrore dhe lule, ushqime 

për kafshët, kopesht i bimeve te fresketa  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/198 

(220) 14/03/2014 

(300)  

(731)  Al-Trade sh.p.k  

  Veternik-Prishtinë, KS 

(526)  

(591)  

(740) Arber Fazliu  

Rr.‖Azem Bejta‖ nr 28 Skënderaj 
 

(540)  BAU METAL 

(546) 

 
 

 

(511) 6  Metale të zakonshmë dhe aliazhet e tyre; materiale metalik ndërtimor; ndërtesa të 

transportueshme nga metali; materiale nga metallic për binaret e hekurudhave; kablla dhe 

tela jo-elektrik nga metalet e zakonshme; hekurishtë; punim celësash; gypa dhe tuba 

metalik; kasaforta; mallërat nga metalet e zakonshme jo të përfshirë në klasët tjera; 

minerale; konteiner nga metalet; celesa destinktiv metalik  

19  Materiale ndertimore (jo nga metali ), tuba të ngurta (jo nga metali) për ndertimtari; 

asphalt; zink dhe bitumen; ndertesa te transportueshme jo nga metali; monumente jo nga 

metali  
 

(210)  KS/M/ 2014/199 

(220) 17/03/2014 

(300) 61319/2013  17/09/2013  CH 

(731)  Philip Morris Products S.A..  

 Quai Jeanrenaud 3,Neuchâtel, 2000, CH 

(526)  

(591) - 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 34  Duhan ,  i  papunuar  ose  i  punuar;  prodhimet   e  duhanit  duke  përfshirë  

cigare, cigaret,(cigarettes), cigarllosa, duhan qe mbështjellët, cigaret, duhan për 

çibuk(llullë), duhan për përtypje, zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim ne  

medicinë ); artikuj për duhanxhi ,duke përfshirë letrën për cigare dhe gypat e tyre ,filtra për 

cigare,kutia për duhan, fotrolla për cigare dhe taketuke, gyp, llulla, aparati i xhepit për 

mbështjellje cigaresh,  çakmak; shkrepsa  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/200 

(220) 17/03/2014 

(300) 2013732737  23/09/2013  RU 

(731)  Philip Morris Products S.A.. 

(540)  

(546) 



Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(526)  

(591) - 

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

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

Prishtinë 
 

 

 

(511) 34  Duhan ,  i  papunuar  ose  i  punuar;  prodhimet   e  duhanit  duke  përfshirë  

cigare, cigaret,(cigarettes), cigarllosa, duhan qe mbështjellët, cigaret, duhan për 

çibuk(llullë), duhan për përtypje, zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim ne  

medicinë ); artikuj për duhanxhi ,duke përfshirë letrën për cigare dhe gypat e tyre ,filtra për 

cigare,kutia për duhan, fotrolla për cigare dhe taketuke, gyp, llulla, aparati i xhepit për 

mbështjellje cigaresh,  çakmak; shkrepsa  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/201 

(220) 17/03/2014 

(300) 61761/2013  17/09/2013  CH 

(731)  Philip Morris Products S.A..  

 Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(526)  

(591) - 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 34  Duhan ,  i  papunuar  ose  i  punuar;  prodhimet   e  duhanit  duke  përfshirë  

cigare, cigaret,(cigarettes), cigarllosa, duhan qe mbështjellët, cigaret, duhan për 

çibuk(llullë), duhan për përtypje, zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim ne  

medicinë ); artikuj për duhanxhi ,duke përfshirë letrën për cigare dhe gypat e tyre ,filtra për 

cigare,kutia për duhan, fotrolla për cigare dhe taketuke, gyp, llulla, aparati i xhepit për 

mbështjellje cigaresh,  çakmak; shkrepsa  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/202 

(220) 17/03/2014 

(300)  

(731)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation  300 Park Avenue , 

New York, N.Y. 10022 , US 

(526)  

(591) E kuqe, e bardhë, vjollcë dhe e 

verdhë- 

(540)   

(546) 

 

 

 



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

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

Prishtinë 
 

(511) 3  Pastë dhëmbësh  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/203 

(220) 17/03/2014 

(300)  

(731)  Philip Morris Brands Sàrl  

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(526)  

(591) E kaltër e mbyllur, e kaltër e çelur dhe 

e bardhë.- 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 34  Duhan ,  i  papunuar  ose  i  punuar;  prodhimet   e  duhanit  duke  përfshirë  

cigare, cigaret,(cigarettes), cigarllosa, duhan qe mbështjellët, cigaret, duhan për 

çibuk(llullë), duhan për përtypje, zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim ne  

medicinë ); artikuj për duhanxhi ,duke përfshirë letrën për cigare dhe gypat e tyre ,filtra për 

cigare,kutia për duhan, fotrolla për cigare dhe taketuke, gyp, llulla, aparati i xhepit për 

mbështjellje cigaresh,  çakmak; shkrepsa  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/204 

(220) 17/03/2014 

(300) 2013732747  23/09/2013  RU 

(731)  Philip Morris Products S.A..  

 Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  CHESTERFIELD CROWN 

(546) 

 
 

 

(511) 34   Duhan ,  i  papunuar  ose  i  punuar;  prodhimet   e  duhanit  duke  përfshirë  

cigare, cigaret,(cigarettes), cigarllosa, duhan qe mbështjellët, cigaret, duhan për 

çibuk(llullë), duhan për përtypje, zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim ne  

medicinë ); artikuj për duhanxhi ,duke përfshirë letrën për cigare dhe gypat e tyre ,filtra për 

cigare,kutia për duhan, fotrolla për cigare dhe taketuke, gyp, llulla, aparati i xhepit për 

mbështjellje cigaresh,  çakmak; shkrepsa.  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/205 (540)   



(220) 17/03/2014 

(300) 652651  27/09/2013  CH 

(731)  Philip Morris Products S.A..  

 Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(526)  

(591) - 

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

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

Prishtinë 
 

(546) 

 

 

(511) 34  Duhan ,  i  papunuar  ose  i  punuar;  prodhimet   e  duhanit  duke  përfshirë  

cigare, cigaret,(cigarettes), cigarllosa, duhan qe mbështjellët, cigaret, duhan për 

çibuk(llullë), duhan për përtypje, zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim ne  

medicinë ); artikuj për duhanxhi ,duke përfshirë letrën për cigare dhe gypat e tyre ,filtra për 

cigare,kutia për duhan, fotrolla për cigare dhe taketuke, gyp, llulla, aparati i xhepit për 

mbështjellje cigaresh,  çakmak; shkrepsa.  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/206 

(220) 17/03/2014 

(300)  

(731)  Philip Morris Brands Sàrl  

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(526)  

(591)  

E kaltër e mbyllur, e kaltër e çelur dhe e 

bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 34  Duhan ,  i  papunuar  ose  i  punuar;  prodhimet   e  duhanit  duke  përfshirë  

cigare, cigaret,(cigarettes), cigarllosa, duhan qe mbështjellët, cigaret, duhan për 

çibuk(llullë), duhan për përtypje, zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim ne  

medicinë ); artikuj për duhanxhi ,duke përfshirë letrën për cigare dhe gypat e tyre ,filtra për 

cigare,kutia për duhan, fotrolla për cigare dhe taketuke, gyp, llulla, aparati i xhepit për 

mbështjellje cigaresh,  çakmak; shkrepsa.  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/207 

(220) 17/03/2014 

(300) 61764/2013  27/09/2013  CH 

(731)  Philip Morris Products S.A. 

 Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(526)  

(591) - 

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

(540)   

(546) 



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

Prishtinë 
 

 

 

(511) 34  Duhan ,  i  papunuar  ose  i  punuar;  prodhimet   e  duhanit  duke  përfshirë  

cigare, cigaret,(cigarettes), cigarllosa, duhan qe mbështjellët, cigaret, duhan për 

çibuk(llullë), duhan për përtypje, zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim ne  

medicinë ); artikuj për duhanxhi ,duke përfshirë letrën për cigare dhe gypat e tyre ,filtra për 

cigare,kutia për duhan, fotrolla për cigare dhe taketuke, gyp, llulla, aparati i xhepit për 

mbështjellje cigaresh,  çakmak; shkrepsa.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/209 

(220) 17/03/2014 

(300)  

(731)  N.T.P    STAFF 

  12000 Fushë Kosovë, KS 

(526)  

(591) - 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 24  Tekstile dhe mallra prej tekstilit, që nuk janë të përfshirë në klasa të tjera, 

mbulesë krevati, mbulesë tavoline.  

25  Veshje për burra, gra dhe fëmijë, që do të thotë, xhaketa,  xhaketë sportive, pantallona, 

rroba , bluza , bluza me mangë te gjata, këmisha me jakë, këmishë, pulovër, fanellë, fanella 

sportive , jelekë, pantallona të gjera,  fanella pa mëngë,  pallto, xhup, xhup me kapelë, 

mushama, shall , mantel trupi , pizhame , veshje për fjetje , rroba për shtazani , uniformë 

për ushtrime, pantallona të shkurtra, bluza, nënkëmisha, fustane, funde, veshje të 

brendshme, çorape, rripa; kapela; mbathje.  

35  Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrim biznesi; shërbime  zyre, shërbimet e 

shitjes me pakicë  kryesisht prodhime prej tekstili.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/211 

(220) 18/03/2014 

(300) 86/221,128  14/03/2014  US 

(731)  Motorola Trademark Holdings, LLC 
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(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(511) 9  Telefona të menqur që barten si orë dore, paisje të mobilave që mund të barten, 

periferale kompjuterike, module elektronike të këmbyeshme dhe që mund të barten për 

përdorim personal, pra identifikues personal për telefona, telefona mobil, telefona të 

menqur (smart), tableta, kompjuterë, paisje digjitale elektronike mobile dhe që mund të 

mbahen në dorë me mundësi të komunikimit përmes rrjetit pa kabllo (wireless), 

transmetues elektronik që mund të barten dhe pranues të të dhënave; aparate bartëse për 

procesim, transmetim, kapje, ruajtje, vendosje, pranim dhe rikthim të të dhënave  

14  Orë të menqura (smart), orë dore, orë, mbajtëse për orë; mekanizëm ore, shirita për orë, 

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

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

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artiste; bojë; bojë për printim; kaseta të 

mbushura me bojë; kaseta të mbushura me bojë për printera me bojë; kaseta të mbushura 

me bojë për makina kopjimi; kaseta të mbushura me bojë për makina të faksit; kaseta të 

mbushura me bojë për printer multifunksional me mundësi kombinimi të printimit, 

kopjimit, faksimit dhe skanimit; toner; toner për printim; kaseta të mbushura me toner; 

kaseta të mbushura me toner për printera; kaseta të mbushura me toner për makineri 

kopjimi; kaseta të mbushura me toner për makina të faksit; kaseta të mbushura me toner për 

printera multifunksional me mundësi kombinimi të printimit, kopjimit, faksimit dhe 

skanimit.   

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

materiali i shtypur; materiali për libërlidhje; fotografi; letër shkrimi; ngjitësit për letër 

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

mjetet e zyrës (përveç mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); 

materialet plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); llojet e 

printerave; blloqet printuese; letra printuese; letra printuese për foto.  
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(511) 7  Makina dhe pajisje mekanike për prodhimin e ajrit te komprimuar, vakumit dhe 

çarkullimit te ajrit,te cilët i përkasin klases se  07 ; kompresor (makina), përfshirë këtu 

piston me kompresion dhe kompresor bulon; ventilator për kompresion, eliminimi dhe 

bartja e gazërave; makina për fryerje, shakull; makina për thithjën e ajrit; vakum pompa ne 

funkcion te makinave ; pjesë për produktet e lartë permendura, (te cilat i përkasin klases se  

07), përfshirë këtu dhe qendrat e njesive te bulon kompresorëve ose njësi qendrore te 

pistoneve te kompresorit; makina ajri; transportues pneumatik; kompresor makinash; 

motorët kompresor; pompa kompresor; enë për komprimimin e ajrit te cilat janë pjesë 

makinash; rezervuare nen presion te cilat janë pjesë makinash; pompa për makina, motorike 

ose pajisjeve; turbine, përpos për automjete tokësore , vegla makinash; vegla pneumatike; 

filtra te cilët janë pjesë makinash, motorësh ose pajisjesh; filtra për ajër për motor dhe /ose 

kompresorë; konvertuesit katalitik për absorbimin e avullit te hidrokarbureve  (shendrruesit  

katalitik ne  gaz);  thithësit aktiv te  thëngjilit  dhe konvertuesit katalitik , te cilët janë pjesë 

makinash; filtra nga thëngjili aktiv për përdorim ne sistemet e komprimimit te ajrit , te cilët 

janë pjesë makinash; Filtra nen presion te lartë te cilët janë pjesë makinash; separatorë -

ndarës te kondenzatit te cilët janë pjesë makinash; pastrues automatik; pajisje për ftohje, të 

cilët i përkasin klases se 07 ; ftohës motoresh, kompresorë ose ventilues; kondenzatorë ne 

ajër; instalacione për kondenzim;  mbajtëset te cilat janë pjesë makinash; separatorë-ndarës 

vaji te cilët janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe mushama( de- Oilers) për ndarjën   e 

vajit dhe ajërit; pjesë për kompresorë dhe makina; pjesë për kalldaja me motor; kanjelë te 

cilat janë pjesë makinash ose motoresh; mbyllësit te cilët janë pjesë makinash; Sisteme 

Kryesore  për mbushjën e ajërit të komprimuar (pajisje kontrolluese për rregullimin e ajërit 

të komprimuar, te cilët janë pjesë të makinave); Rezervoare pë ajrin e komprimuar, te cilët 

janë pjesë makinash; rregullatorë të cilët janë pjesë makinash; rregullatorë te shpejtësive 

për makina dhe motror;  rregullatorë të shtypjës, të cilët janë pjesë makinash; piston të cilet 

janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe pistonët me presion; piston për zvogëlimin e 

shtypjës te cilët janë pjesë makinash; Kontrolluesit pneumatic për makina dhe motor;  

motor, përpos motorëve për automjete tokësore;  elektromotor, përpos për automjete 

tokësore; gjeneratorë te energjisë elektrike;Shtëpiza  për makina; mbajtӕse për makina; 

baza pë mbajtjën e makinave; tavolina për makina; kontaktuese dhe rripa levizës, përpos 

për automjete tokësore; kuti të ndrruesitv te shpejtësive, përpos për automjete tokësore; 

kushineta cilindrike; lidhëse boshti te cilat janë makina; shufër  për ndezje me dorë të 

motorit si pjesë makinash; bosht me gunga; rrota për makina; bosht për makina ;  

membrana pompe; Kompresor; turbo kompresor; ventilator për motor ; pajisje kunder 

ndotjës për motor dhe /ose kompresor,  të cilët janë pjesë makinash dhe motoresh;  

shëndrruesit e ngrohjës te cilë janë pjesë makinash ; pjesë për te gjitha produktet e cekura , 

te cilat i përkasin klases se  07; pajisje per kontrollimin dhe regullimin e kompresorit, 

ventilatorit ose vakum pompes ; aparate dhe pajisje për kontrollimin e makinave;  



9   Pajisje elektrike dhe /ose elektronike  kontrolluese dhe regulluese për kompresorë, 

ajërfryres, vakum pompa, ose pajisje për pastrimin e ajërit dhe aparate  për pastrimin e 

ajërit; aparate dhe pajisje elektrike ose elektronike për kontrollimin e procesit dhe 

kontrollimin e makinave; pajisje elektrike ose elektronike për kontrollimin nga largësija te 

proceseve industriale; pajisje regulative elektrike ose elektronike  per kompresorë, 

ajërfryerese dhe/ose vakum pompave, të cilat i përkasin klases se  09;Pajisje kontrolluese 

elektrike dhe/ ose elektronike  per kompresorë, ajërfryerese dhe/ose vakum pompa, të cilat i 

përkasin klases 09;Pajisje kontrolluese per rregullimin e ajërit te komprimuar i cili shërben 

si sistemi kryesorë për mbushje n e ajërit te komprimuar , te cilët i përkasin klasë se  09; 

mkomponente dhe njesi elektrike ose elektronike , te cilat i përkasin klases se  09; qarku 

integruar; komponente  dhe njesi elektrike dhe optoelektronike , te cilatb i përkasin klases e 

09;Aparate dhe instrumente për prodhimin e rrymës se dobët, përkatësisht për 

telekomunikim, inzhinjering te fregvencionit te lartë, inzhinjering matjëve dhe teknikat 

kontrolluese; 

Aparate dhe instrumente per fuqinë elektroenergjike , përkatësisht për zbatimin,  kthimin  , 

magazinimin, rregullimin dhe kontrollimin; pajisje matëse, nderëprerës automatic me 

kohëmatës, peshore automatike;Pajisje dhe aparate për perpunimin e të dhënave, duke 

përfshirë pajisjet për grumbullimin e të dhenave  dhe aparate për grumbullimin e të 

dhënave;Programe kompjuterike  te xhiruara ne bvartesit e te dhënave  dhe/ose ne 

memorjet per magazinimin e te dhënave;Llogaritës dhe instalacione te cilat përbehen ne 

terësi ose kryesisht nga te njejtat;Pajisje dalëse kompjuterike,  përfshirë këtu shtypësit ,  

regjistrues, plotere, terminale, ekrane, ekrane tjera vizuele dhe brith njesitë;parate dhe 

pajisje për bartjën e te dhënave, përfshirЍ këtu edhe instalimin  e cila përbehet ne terësi ose 

kryesisht nga te njejtat;memorje për magazinimin e te dhënave, përkatësisht disketa, hard 

disqe magnetike dhe shirita magnetik, memorje me zgavra magnetike, SSD memorje, 

kasetofone, disçe te koduara optike dhe/ose mekanike  për magazinimin e të dhenave  dhe 

sisteme për matgazinimin e te dhenave  ne shirita; aparate dhe pajisje elektrike dhe 

elektronike, te cilat i përkasin klases se 09 ; senzora për fitimin e madhësisë fizike, te 

ciletipërkasin klases 09 ;pajisje për xhirim, transmetim,  reprodukim të zërit,  fotografisë 

dhe të dhënave; pjesë për teb gjitha produktetb e lartëpërmendura, te cilat i përkasinklasesse  

09 ; 

36  Lizing instalacioni dhe pajisje për gjenerim, përçueshëmeri, ruajtje, lirim  dhe /ose 

përpunimin  e ajërit te komprimuar, gjithashtu  ne kuadër të mareveshjeve te kontraktuara;  

37 Dhenja me qera  e kompresorëve; 

39  kontraktimi, përkatësisht sigurimi i ajërit te komprimuar për persona te tretë ne kuptim 

te distribuimit/ dorëzimit;  

40  Gjenerimi i energjisӕ dhe ajrit te ngjeshur; sherbimet e konsultimit për persona te tretë  

ne lëmin e gjenerimin e nenergjisë ose ajërit te ngjeshur ; pastrimim i ajërit; freskimi i 

ajërit(klimatizimi  i ajërit) ; Dhenja me qera dhe lizing instalimet  për prodhimin ose 

furnizimin me energji ose komprimimin e ajërit; kontraktimi, përkatësisht gjenerimi i ajërit 

te komprimuar për persona te tretë;  
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(511) 7   

Makina dhe pajisje mekanike për prodhimin e ajrit te komprimuar, vakumit dhe çarkullimit 

te ajrit,te cilët i përkasin klases se  07; kompresor (makina), përfshirë këtu piston me 

kompresion dhe kompresor bulon; ventilator për kompresion, eliminimi dhe bartja e 

gazërave; makina për fryerje, shakull; makina për thithjën e ajrit; vakum pompa ne 

funkcion te makinave; pjesë për produktet e lartë permendura, (te cilat i përkasin klasës se  

07), përfshirë këtu dhe qendrat e njesive te bulon kompresorëve ose njësi qendrore te 

pistoneve te kompresorit; makina ajri; transportues pneumatik; kompresor makinash; 

motorët kompresor; pompa kompresor; enë për komprimimin e ajrit te cilat janë pjesë 

makinash; rezervuare nen presion te cilat janë pjesë makinash; pompa për makina, motorike 

ose pajisjeve; turbine, përpos për automjete tokësore , vegla makinash; vegla pneumatike; 

filtra te cilët janë pjesë makinash, motorësh ose pajisjesh; filtra për ajër për motor dhe /ose 

kompresorë; konvertuesit katalitik për absorbimin e avullit te hidrokarbureve  (shëndrruesit  

katalitik në  gaz);  thithësit aktiv te  thëngjilit  dhe konvertuesit katalitik , te cilët janë pjesë 

makinash; filtra nga thëngjili aktiv për përdorim ne sistemet e komprimimit te ajrit, te cilët 

janë pjesë makinash; Filtra nen presion te lartë te cilët janë pjesë makinash; separatorë-

ndarës te kondenzatit te cilët janë pjesë makinash; pastrues automatik; pajisje për ftohje, të 

cilët i përkasin klases se 07 ; ftohës motoresh, kompresorë ose ventilues; kondenzatorë ne 

ajër; instalacione për kondenzim;  mbajtëset te cilat janë pjesë makinash; separatorë-ndarës 

vaji te cilët janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe mushama( de- Oilers) për ndarjën   e 

vajit dhe ajërit; pjesë për kompresorë dhe makina; pjesë për kalldaja me motor; kanjelë te 

cilat janë pjesë makinash ose motoresh; mbyllësit te cilët janë pjesë makinash; Sisteme 

Kryesore  për mbushjën e ajërit të komprimuar (pajisje kontrolluese për rregullimin e ajërit 

të komprimuar, te cilët janë pjesë të makinave); Rezervoare pë ajrin e komprimuar, te cilët 

janë pjesë makinash; rregullatorë të cilët janë pjesë makinash; rregullatorë te shpejtësive 

për makina dhe motror;  rregullatorë të shtypjës, të cilët janë pjesë makinash; piston të cilet 

janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe pistonët me presion; piston për zvogëlimin e 

shtypjës te cilët janë pjesë makinash; Kontrolluesit pneumatik për makina dhe motor;  

motor, përpos motorëve për automjete tokësore;  elektromotor, përpos për automjete 

tokësore; gjeneratorë te energjisë elektrike;Shtëpiza  për makina; mbajtëse për makina; 

baza pë mbajtjën e makinave; tavolina për makina; kontaktuese dhe rripa levizës, përpos 

për automjete tokësore; kuti të ndrruesit te shpejtësive, përpos për automjete tokësore; 

kushineta cilindrike; lidhëse boshti te cilat janë makina; shufër  për ndezje me dorë të 

motorit si pjesë makinash; bosht me gunga; rrota për makina; bosht për makina ;  

membrana pompe; Kompresor; turbo kompresor; ventilator për motor ; pajisje kunder 

ndotjës për motor dhe /ose kompresor,  të cilët janë pjesë makinash dhe motoresh;  

shëndrruesit e ngrohjës te cilë janë pjesë makinash ; pjesë për te gjitha produktet e cekura , 

te cilat i përkasin klases se  07; pajisje per kontrollimin dhe regullimin e kompresorit, 

ventilatorit ose vakum pompes ; aparate dhe pajisje për kontrollimin e makinave;  

9   Pajisje elektrike dhe /ose elektronike  kontrolluese dhe regulluese për kompresorë, 



ajërfryres, vakum pompa, ose pajisje për pastrimin e ajërit dhe aparate  për pastrimin e 

ajërit; aparate dhe pajisje elektrike ose elektronike për kontrollimin e procesit dhe 

kontrollimin e makinave; pajisje elektrike ose elektronike për kontrollimin nga largësija te 

proceseve industriale; pajisje regulative elektrike ose elektronike  per kompresorë, 

ajërfryerese dhe/ose vakum pompave, të cilat i përkasin klases se  09; 

Pajisje kontrolluese elektrike dhe/ ose elektronike  per kompresorë, ajërfryerese dhe/ose 

vakum pompa, të cilat i përkasin klases 09; 

Pajisje kontrolluese per rregullimin e ajërit te komprimuar i cili shërben si sistemi kryesorë 

për mbushjën e ajërit te komprimuar , te cilët i përkasin klasës se  09;  komponente dhe 

njësi elektrike ose elektronike , te cilat i përkasin klasës se  09; qarku i integruar; 

komponente  dhe njësi elektrike dhe optoelektronike , te cilat i përkasin klasës se 09; 

Aparate dhe instrumente për prodhimin e rrymës se dobët, përkatësisht për telekomunikim, 

inzhinjering te freguencionit te lartë, inzhinjering matjëve dhe teknikat kontrolluese; 

Aparate dhe instrumente për fuqinë elektroenergjike, përkatësisht për zbatimin,  kthimin  , 

magazinimin, rregullimin dhe kontrollimin; pajisje matëse, nderëprerës automatik me 

kohëmatës, peshore automatike;Pajisje dhe aparate për përpunimin e të dhënave, duke 

përfshirë pajisjet për grumbullimin e të dhënave  dhe aparate për grumbullimin e të 

dhënave;Programe kompjuterike  te xhiruara ne bartësit e te dhënave  dhe/ose ne memorjet 

per magazinimin e te dhënave;Llogaritës dhe instalacione te cilat përbehen ne terësi ose 

kryesisht nga te njejtat;Pajisje dalëse kompjuterike,  përfshirë këtu shtypësit ,  regjistrues, 

plotere, terminale, ekrane, ekrane tjera vizuele dhe brith njesitë; 

Aparate dhe pajisje për bartjën e te dhënave, përfshirë këtu edhe instalimin  e cila përbehet 

ne terësi ose kryesisht nga te njejtat;memorje për magazinimin e te dhënave, përkatësisht 

disketa, hard disqe magnetike dhe shirita magnetik, memorje me zgavra magnetike, SSD 

memorje, kasetofone, disçe te koduara optike dhe/ose mekanike  për magazinimin e të 

dhenave  dhe sisteme për magazinimin e te dhënave  ne shirita; aparate dhe pajisje elektrike 

dhe elektronike, te cilat i përkasin klases se 09; senzorë për fitimin e madhësisë fizike, të 

cilët i përkasin klasës së 09; pajisje për xhirim, transmetim, reprodukim të zërit, fotografisë 

dhe të dhënave; pjesë për të gjitha produktet e lartëpërmendura, të cilat i përkasin klasës së 

09.  

11  Pajisje për kontrollimin dhe rregullimin e aparateve për pastrimin e ajërit dhe pajisje për 

pastrimin e ajërit.   
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(511) 7  Pajisje për kontrollimin dhe rregullimin e kompresorit, ventilatorit ose vakum 

pompës;Aparate dhe pajisje për kontrollimin e makinave; 



Pajisje për rregullimin e kompresorëve , ventilatorëve dhe vakum pompave ; 

 9  Pajisje elektrike dhe /ose elektronike  kontrolluese dhe regulluese për kompresorë, 

ajërfryres, vakum pompa, ose pajisje për pastrimin e ajërit dhe aparate  për pastrimin e 

ajërit; aparate dhe pajisje elektrike ose elektronike për kontrollimin e procesit dhe 

kontrollimin e makinave; pajisje elektrike ose elektronike për kontrollimin nga largësija te 

proceseve industriale; pajisje regulative elektrike ose elektronike  per kompresorë, 

ajërfryerese dhe/ose vakum pompave, të cilat i përkasin klases se  09;Pajisje kontrolluese 

për kompresor , ajërfryes , dhe/ose vakum pompa, te cilët i përkasin klasës se 09; 

Pajisje kontrolluese elektrike dhe/ ose elektronike  per kompresorë, ajërfryerese dhe/ose 

vakum pompa, të cilat i përkasin klases 09;Pajisje kontrolluese per rregullimin e ajërit te 

komprimuar i cili shërben si sistemi kryesorë për mbushjën e ajërit te komprimuar , te cilët 

i përkasin klasës se  09;  komponente dhe njësi elektrike ose elektronike , te cilat i përkasin 

klasës se  09; qarku i integruar; komponente  dhe njësi elektrike dhe optoelektronike , te 

cilat i përkasin klasës se 09;Aparate dhe instrumente për prodhimin e rrymës se dobët, 

përkatësisht për telekomunikim, inzhinjering te freguencionit te lartë, inzhinjering matjëve 

dhe teknikat kontrolluese;Aparate dhe instrumente për fuqinë elektroenergjike, përkatësisht 

për zbatimin,  kthimin  , magazinimin, rregullimin dhe kontrollimin; pajisje matëse, 

nderëprerës automatik me kohëmatës, peshore automatike;Pajisje dhe aparate për 

përpunimin e të dhënave, duke përfshirë pajisjet për grumbullimin e të dhënave  dhe 

aparate për grumbullimin e të dhënave;Programe kompjuterike  te xhiruara ne bartësit e te 

dhënave  dhe/ose ne memorjet per magazinimin e te dhënave;Llogaritës dhe instalacione te 

cilat përbehen ne terësi ose kryesisht nga te njejtat;Pajisje dalëse kompjuterike,  përfshirë 

këtu shtypësit ,  regjistrues, plotere, terminale, ekrane, ekrane tjera vizuele dhe brith njesitë. 

Pajisje dalese kompjuterike, përkatësisht njesi provuese kontrolluese elektronike, të cilat i 

përkasin klasës 09 ;Aparate dhe pajisje për bartjën e te dhënave, përfshirë këtu edhe 

instalacione te cilat përbehet ne terësi ose kryesisht nga te njejtat;memorje për magazinimin 

e te dhënave, përkatësisht disketa, hard disqe magnetike dhe shirita magnetik, memorje me 

zgavra magnetike, SSD memorje, kasetofone, disçe te koduara optike dhe/ose mekanike  

për magazinimin e të dhenave  dhe sisteme për magazinimin e te dhënave  ne shirita; 

aparate dhe pajisje elektrike dhe elektronike, te cilat i përkasin klases se 09; senzorë për 

fitimin e madhësisë fizike, të cilët i përkasin klasës së 09; pajisje për xhirim, transmetim, 

reprodukim të zërit, fotografisë dhe të dhënave; pjesë për të gjitha produktet 

elartëpërmendura, të cilat i përkasin klasës së 09.  

11  Pajisje për kontrollimin dhe rregullimin e aparateve për pastrimin e ajërit dhe pajisje për 

pastrimin e ajërit.  
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(511) 7  Pajisje për kontrollimin dhe rregullimin e kompresorit, ventilatorit ose vakum 

pompës;Aparate dhe pajisje për kontrollimin e makinave; 

Pajisje për rregullimin e kompresorëve , ventilatorëve dhe vakum pompave ; 

 9   Pajisje elektrike dhe /ose elektronike  kontrolluese dhe regulluese për kompresorë, 

ajërfryres, vakum pompa, ose pajisje për pastrimin e ajërit dhe aparate  për pastrimin e 

ajërit; aparate dhe pajisje elektrike ose elektronike për kontrollimin e procesit dhe 

kontrollimin e makinave; pajisje elektrike ose elektronike për kontrollimin nga largësija te 

proceseve industriale; pajisje regulative elektrike ose elektronike  per kompresorë, 

ajërfryerese dhe/ose vakum pompave, të cilat i përkasin klases se  09; 

Pajisje kontrolluese për kompresor , ajërfryes , dhe/ose vakum pompa, te cilët i përkasin 

klasës se 09;pajisje kontrolluese elektrike dhe/ ose elektronike  per kompresorë, 

ajërfryerese dhe/ose vakum pompa, të cilat i përkasin klases 09; 

Pajisje kontrolluese per rregullimin e ajërit te komprimuar i cili shërben si sistemi kryesorë 

për mbushjën e ajërit te komprimuar , te cilët i përkasin klasës se  09;  komponente dhe 

njësi elektrike ose elektronike , te cilat i përkasin klasës se  09; qarku i integruar; 

komponente  dhe njësi elektrike dhe optoelektronike , te cilat i përkasin klasës se 09; 

Aparate dhe instrumente për prodhimin e rrymës se dobët, përkatësisht për telekomunikim, 

inzhinjering te freguencionit te lartë, inzhinjering matjëve dhe teknikat kontrolluese; 

Aparate dhe instrumente për fuqinë elektroenergjike, përkatësisht për zbatimin,  kthimin  , 

magazinimin, rregullimin dhe kontrollimin; pajisje matëse, nderëprerës automatik me 

kohëmatës, peshore automatike; 

Pajisje dhe aparate për përpunimin e të dhënave, duke përfshirë pajisjet për grumbullimin e 

të dhënave  dhe aparate për grumbullimin e të dhënave; 

Programe kompjuterike  te xhiruara ne bartësit e te dhënave  dhe/ose ne memorjet per 

magazinimin e te dhënave;Llogaritës dhe instalacione te cilat përbehen ne terësi ose 

kryesisht nga te njejtat;Pajisje dalëse kompjuterike,  përfshirë këtu shtypësit ,  regjistrues, 

plotere, terminale, ekrane, ekrane tjera vizuele dhe brith njesitë.Pajisje dalese kompjuterike, 

përkatësisht njesi provuese kontrolluese elektronike, të cilat i përkasin klasës 09 ; 

Aparate dhe pajisje për bartjën e te dhënave, përfshirë këtu edhe instalacione   te 

cilatpërbehet ne terësi ose kryesisht nga te njejtat;memorje për magazinimin e te dhënave, 

përkatësisht disketa, hard disqe magnetike dhe shirita magnetik, memorje me zgavra 

magnetike, SSD memorje, kasetofone, disçe te koduara optike dhe/ose mekanike  për 

magazinimin e të dhenave  dhe sisteme për magazinimin e te dhënave  ne shirita; aparate 

dhe pajisje elektrike dhe elektronike, te cilat i përkasin klases se 09; senzorë për fitimin e 

madhësisë fizike, të cilët i përkasin klasës së 09; pajisje për xhirim, transmetim, reprodukim 

të zërit, fotografisë dhe të dhënave; pjesë për të gjitha produktet e lartëpërmendura, të cilat i 

përkasin klasës së 09.11  Pajisje për kontrollimin dhe rregullimin e aparateve për pastrimin 

e ajërit dhe pajisje për pastrimin e ajërit  
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(511) 7  Makina dhe pajisje mekanike për prodhimin e ajrit te komprimuar, vakumit dhe 

çarkullimit te ajrit,te cilët i përkasin klases se  07; kompresor (makina), përfshirë këtu 

piston me kompresion dhe kompresor bulon; ventilator për kompresion, eliminimi dhe 

bartja e gazërave; makina për fryerje, shakull; makina për thithjën e ajrit; vakum pompa ne 

funkcion te makinave; pjesë për produktet e lartë permendura, (te cilat i përkasin klasës se  

07), përfshirë këtu dhe qendrat e njesive te bulon kompresorëve ose njësi qendrore te 

pistoneve te kompresorit; makina ajri; transportues pneumatik; kompresor makinash; 

motorët kompresor; pompa kompresor; enë për komprimimin e ajrit te cilat janë pjesë 

makinash; rezervuare nen presion te cilat janë pjesë makinash; pompa për makina, motorike 

ose pajisjeve; turbine, përpos për automjete tokësore , vegla makinash; vegla pneumatike; 

filtra te cilët janë pjesë makinash, motorësh ose pajisjesh; filtra për ajër për motor dhe /ose 

kompresorë; konvertuesit katalitik për absorbimin e avullit te hidrokarbureve  (shëndrruesit  

katalitik në  gaz);  thithësit aktiv te  thëngjilit  dhe konvertuesit katalitik , te cilët janë pjesë 

makinash; filtra nga thëngjili aktiv për përdorim ne sistemet e komprimimit te ajrit, te cilët 

janë pjesë makinash; Filtra nen presion te lartë te cilët janë pjesë makinash; separatorë-

ndarës te kondenzatit te cilët janë pjesë makinash; pastrues automatik; pajisje për ftohje, të 

cilët i përkasin klases se 07 ; ftohës motoresh, kompresorë ose ventilues; kondenzatorë ne 

ajër; instalacione për kondenzim;  mbajtëset te cilat janë pjesë makinash; separatorë-ndarës 

vaji te cilët janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe mushama( de- Oilers) për ndarjën   e 

vajit dhe ajërit; pjesë për kompresorë dhe makina; pjesë për kalldaja me motor; kanjelë te 

cilat janë pjesë makinash ose motoresh; mbyllësit te cilët janë pjesë makinash; Sisteme 

Kryesore  për mbushjën e ajërit të komprimuar (pajisje kontrolluese për rregullimin e ajërit 

të komprimuar, te cilët janë pjesë të makinave); Rezervoare pë ajrin e komprimuar, te cilët 

janë pjesë makinash; rregullatorë të cilët janë pjesë makinash; rregullatorë te shpejtësive 

për makina dhe motror;  rregullatorë të shtypjës, të cilët janë pjesë makinash; piston të cilet 

janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe pistonët me presion; piston për zvogëlimin e 

shtypjës te cilët janë pjesë makinash; Kontrolluesit pneumatik për makina dhe motor;  

motor, përpos motorëve për automjete tokësore;  elektromotor, përpos për automjete 

tokësore; gjeneratorë te energjisë elektrike;Shtëpiza  për makina; mbajtëse për makina; 

baza pë mbajtjën e makinave; tavolina për makina; kontaktuese dhe rripa levizës, përpos 

për automjete tokësore; kuti të ndrruesit te shpejtësive, përpos për automjete tokësore; 

kushineta cilindrike; lidhëse boshti te cilat janë makina; shufër  për ndezje me dorë të 

motorit si pjesë makinash; bosht me gunga; rrota për  

makina; bosht për makina ;  membrana pompe; Kompresor; turbo kompresor; ventilator për 

motor ; pajisje kunder ndotjës për motor dhe /ose kompresor,  të cilët janë pjesë makinash 

dhe motoresh;  shëndrruesit e ngrohjës te cilë janë pjesë makinash ; pjesë për te gjitha 

produktet e cekura , te cilat i përkasin klases se  07; pajisje sigurie për kompresor , 

përkatësisht valvula sigurie, valvulë rregulluese; rezervoare për komprimimin e ajërit të 

cilët janë pjesë te kompresorit, makinave dhe motorit; pajisje rregullative sigurie  për 

kompresor;  

11  Aparate ,pajisje dhe makina për pastrimin e ajërit,  duke përfshirë pë për komprimimin 

e ajërit për ftohje, përkatësisht për ndarjën-separacionin dhe deponimin e kontamijnimit te 



forte dhe  ose kontaminimit te lëngët  nga ajëri i komprimuar-shtypur; Instalacione për 

filtrimin e ajërit; Aparate për pastrimin e ajërit dhe makina për pastrimin e ajërit; tharëse 

ajëri, duke përfshirë thareset e ajërit te komprimuara; tharës adsorbimi; tharëse ftohese; 

tharës membrane; aparate për tharje dhe instalacione per tharje; pajisje për tharje; aparate 

ftohëse, makina ftohëse dhe instalacione ftohëse; pajisje për ftohjen e ajërit; pajisje për 

ftohjen e ajërit, duke përfshirë pajisje për ftohjen e ajërit te komprimuar-shtypur; thithëse-

tharese te kondenzatit per ajërin e komprimuar  te cilat janë pjesë te pajisjeve ftohëse;  

 Ndryshuesit e nxehtësisë, te cilët i përkasin klases 11 ; Aparate dhe makina për perpunimin 

e ujit te kondenzuar  perms pastrimit dhe/ose filtrimit; Filter ajri për klimatizim; filtere te 

cilët përdoren ne amvisni ose instalacione industriale; sisteme për filtrim, përfshirë këtu  

edhe instalacione për filtrimin e ajërit; filtra  për ajërin e komprimuar; filtra pluhuri për 

përdorim ne instalacione ne ajërin e komprimuar; llampa për pastrimin e ajërit te cilat 

shkatrrojnë bakteret; aparate dhe pajisje për sterilizimin e ajërit; pajisje rregullimi dhe  

sigurie për pajisje te gazit; rubineta për tuba; pajisje sigurie për kompresor,përkatësisht 

nderpreres mbrojtes, nderpreres i shtypjes; pajisje kontrolluese dhe rregullative për aparate  

për pastrimin  e ajërit  dhe pajisje per pastrim ajri; rezervoare për ajrin e komprimuar  te 

cilet janë pjesë  e produkteve te lartëcekura  e te cilat i perkasin klases 11 ; pjesë te 

produkteve te lartëcekura, te cilat i përkasin klases11 ; 

 36  Lizing instalacioni dhe pajisje për gjenerim, përçueshëmeri, ruajtje, lirim  dhe /ose 

përpunimin  e ajërit te komprimuar, gjithashtu  ne kuadër të mareveshjeve te kontraktuara;  

37  Ndertimi i objekteve  lidhur me aparate, pajisje dhe instalacione  për ajrin e ngjeshur-

komprimuar, distribuimi i ajrit te komprimuar dhe perpunimi i ajrit te komprimuar; 

instalacione, riparimi, mirëmbajtja dhe kujdesi i produkteve  te cekura ne klaset 6, 7, 9  dhe 

11;  sherbime instalative te cilat kanë te bejnë me aparate, pajisje dhe instalacione për 

komprimimin e ajrit, distribuimi i ajrit te komprimuar dhe përpunimi i ajrit te komprimuar; 

instalimi i  dhe riparimi i kompresorëve dhe instalimeve te ajrit te komprimuar; furnizimi 

me ujë;Instalimi, mirëmbajtja dhe remontii makinave për dhe ose lidhur me ajrin e 

komprimuar, distribuimin e ajrit te komprimuar  dhe perpunimin e ajrit te komprimuar-

ngjeshur; pastrami i kompresorit dhe instalimeve te ajrit te komprimuar; instalimet  dhe 

riparimi i gypave, përkatesisht gypat nen presion; dhenja me qera e kompresorit; 

 39  Kontraktimi, përkatësisht sigurimi i ajërit te komprimuar për persona te tretë ne kuptim 

te distribuimit/ dorëzimit; 

40  Gjenerimi i energjisë dhe ajrit te ngjeshur; sherbimet e konsultimit për persona te tretë  

ne lëmin e gjenerimit te energjisë ose ajërit te ngjeshur ; pastrimim i ajërit; freskimi i ajërit 

(klimatizimi  i ajërit) ; Dhenja me qera dhe lizing instalimet  për prodhimin ose furnizimin 

me energji ose komprimimin e ajërit; kontraktimi, përkatësisht gjenerimi i ajërit te 

komprimuar për persona te tretë;  
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(511) 7  Makina dhe pajisje mekanike  për prodhimin e ajrit te komprimuar, vakumit dhe 

rrjedhjen e ajrit,  te cilët i përkasin klases 07 ; kompresor  (makina), duke përfshirë 

kompresor me piston dhe kompresor me vidhos; ventilator për kompresim, hedhja dhe 

bartja e gazërave; makina për fryerje, shakull; makina për thithjën e ajrit; shtëpiza për 

makina; pjesë per produktet e lartëpërmendura, (te cilat i përkasin klases 07), duke 

përfshirë dhe njesitë qendrore te kompresorëve vidhos ose njesitë qendrore te 

kompresorëve me piston  
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(511) 7  Makina dhe pajisje mekanike për prodhimin e ajrit te komprimuar, vakumit dhe 

çarkullimit te ajrit,te cilët i përkasin klases se  07; kompresor (makina), përfshirë këtu 

piston me kompresion dhe kompresor bulon; ventilator për kompresion, eliminimi dhe 

bartja e gazërave; makina për fryerje, shakull; makina për thithjën e ajrit; vakum pompa ne 

funkcion te makinave; pjesë për produktet e lartë permendura, (te cilat i përkasin klasës se  

07), përfshirë këtu dhe qendrat e njesive te bulon kompresorëve ose njësi qendrore te 

pistoneve te kompresorit; makina ajri; transportues pneumatik; kompresor makinash; 

motorët kompresor; pompa kompresor; enë për komprimimin e ajrit te cilat janë pjesë 

makinash; rezervuare nen presion te cilat janë pjesë makinash; pompa për makina, motorike 

ose pajisjeve; turbine, përpos për automjete tokësore , vegla makinash; vegla pneumatike; 

filtra te cilët janë pjesë makinash, motorësh ose pajisjesh; filtra për ajër për motor dhe /ose 

kompresorë; konvertuesit katalitik për absorbimin e avullit te hidrokarbureve  (shëndrruesit  

katalitik në  gaz);  thithësit aktiv te  thëngjilit  dhe konvertuesit katalitik , te cilët janë pjesë 

makinash; filtra nga thëngjili aktiv për përdorim ne sistemet e komprimimit te ajrit, te cilët 

janë pjesë makinash; Filtra nen presion te lartë te cilët janë pjesë makinash; separatorë-

ndarës te kondenzatit te cilët janë pjesë makinash; pastrues automatik; pajisje për ftohje, të 

cilët i përkasin klases se 07 ; ftohës motoresh, kompresorë ose ventilues; kondenzatorë ne 

ajër; instalacione për kondenzim;  mbajtëset te cilat janë pjesë makinash; separatorë-ndarës 

vaji te cilët janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe mushama( de- Oilers) për ndarjën   e 

vajit dhe ajërit; pjesë për kompresorë dhe makina; pjesë për kalldaja me motor; kanjelë te 

cilat janë pjesë makinash ose motoresh; mbyllësit te cilët janë pjesë makinash; Sisteme 

Kryesore  për mbushjën e ajërit të komprimuar (pajisje kontrolluese për rregullimin e ajërit 

të komprimuar, te cilët janë pjesë të makinave); Rezervoare pë ajrin e komprimuar, te cilët 

janë pjesë makinash; rregullatorë të cilët janë pjesë makinash; rregullatorë te shpejtësive 



për makina dhe motror;  rregullatorë të shtypjës, të cilët janë pjesë makinash; piston të cilet 

janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe pistonët me presion; piston për zvogëlimin e 

shtypjës te cilët janë pjesë makinash; 

 Kontrolluesit pneumatik për makina dhe motor;  motor, përpos motorëve për automjete 

tokësore;  elektromotor, përpos për automjete tokësore; gjeneratorë te energjisë elektrike; 

Shtëpiza  për makina; mbajtëse për makina; baza pë mbajtjën e makinave; tavolina për 

makina; kontaktuese dhe rripa levizës, përpos për automjete tokësore; kuti të ndrruesit te 

shpejtësive, përpos për automjete tokësore; kushineta cilindrike; lidhëse boshti te cilat janë 

makina; shufër  për ndezje me dorë të motorit si pjesë makinash; bosht me gunga; rrota për 

makina; bosht për makina ;  membrana pompe; Kompresor; turbo kompresor; ventilator për 

motor ; pajisje kunder ndotjës për motor dhe /ose kompresor,  të cilët janë pjesë makinash 

dhe motoresh;  shëndrruesit e ngrohjës te cilë janë pjesë makinash ; pjesë për te gjitha 

produktet e cekura , te cilat i përkasin klases se  07; pajisje per kontrollimin dhe regullimin 

e kompresorit, ventilatorit ose vakum pompes ; aparate dhe pajisje për kontrollimin e 

makinave  

9  Pajisje elektrike dhe /ose elektronike  kontrolluese dhe regulluese për kompresorë, 

ajërfryres, vakum pompa, ose pajisje për pastrimin e ajërit dhe aparate  për pastrimin e 

ajërit; aparate dhe pajisje elektrike ose elektronike për kontrollimin e procesit dhe 

kontrollimin e makinave; pajisje elektrike ose elektronike për kontrollimin nga largësija te 

proceseve industriale; pajisje regulative elektrike ose elektronike  per kompresorë, 

ajërfryerese dhe/ose vakum pompave, të cilat i përkasin klases se  09; 

Pajisje kontrolluese elektrike dhe/ ose elektronike  per kompresorë, ajërfryerese dhe/ose 

vakum pompa, të cilat i përkasin klases 09; 

Pajisje kontrolluese per rregullimin e ajërit te komprimuar i cili shërben si sistemi kryesorë 

për mbushjën e ajërit te komprimuar , te cilët i përkasin klasës se  09;  komponente dhe 

njësi elektrike ose elektronike , te cilat i përkasin klasës se  09; qarku i integruar; 

komponente  dhe njësi elektrike dhe optoelektronike , te cilat i përkasin klasës se 09; 

Aparate dhe instrumente për prodhimin e rrymës se dobët, përkatësisht për telekomunikim, 

inzhinjering te freguencionit te lartë, inzhinjering matjëve dhe teknikat kontrolluese; 

Aparate dhe instrumente për fuqinë elektroenergjike, përkatësisht për zbatimin,  kthimin  , 

magazinimin, rregullimin dhe kontrollimin; pajisje matëse, nderëprerës automatik me 

kohëmatës, peshore automatike;Pajisje dhe aparate për përpunimin e të dhënave, duke 

përfshirë pajisjet për grumbullimin e të dhënave  dhe aparate për grumbullimin e të 

dhënave;Programe kompjuterike  te xhiruara ne bartësit e te dhënave  dhe/ose ne memorjet 

per magazinimin e te dhënave;llogaritës dhe instalacione te cilat përbehen ne terësi ose 

kryesisht nga te njejtat;Pajisje dalëse kompjuterike,  përfshirë këtu shtypësit ,  regjistrues, 

plotere, terminale, ekrane, ekrane tjera vizuele dhe brith njesitë;Aparate dhe pajisje për 

bartjën e te dhënave, përfshirë këtu edhe instalimin  e cila përbehet ne terësi ose kryesisht 

nga te njejtat;memorje për magazinimin e te dhënave, përkatësisht disketa, hard disqe 

magnetike dhe shirita magnetik, memorje me zgavra magnetike, SSD memorje, kasetofone, 

disçe te koduara optike dhe/ose mekanike  për magazinimin e të dhenave  dhe sisteme për 

magazinimin e te dhënave  ne shirita; aparate dhe pajisje elektrike dhe elektronike, te cilat i 

përkasin klases se 09; senzorë për fitimin e madhësisë fizike, të cilët i përkasin klasës së 09; 

pajisje për xhirim, transmetim, reprodukim të zërit, fotografisë dhe të dhënave; pjesë për të 

gjitha produktet e lartëpërmendura, të cilat i përkasin klasës së 09 

 11  Pajisje për kontrollimin dhe rregullimin e aparateve për pastrimin e ajërit dhe pajisje 

për pastrimin e ajërit  



 
 

(210)  KS/M/ 2014/220 

(220) 18/03/2014 

(300) 302013006510.7/07  19/09/2013  DE 

(731)  KAESER KOMPRESSOREN SE  

Carl-Kaeser-Str. 26, 96450 Coburg  , DE 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 
 

(540)  Mobilair 

(546) 

 
 

 

(511) 7  Makina dhe pajisje mekanike për prodhimin e ajrit te komprimuar, vakumit dhe 

çarkullimit te ajrit,te cilët i përkasin klases se  07 ; kompresor (makina), përfshirë këtu 

piston me kompresion dhe kompresor bulon; ventilator për kompresion, eliminimi dhe 

bartja e gazërave; makina për fryerje, shakull; makina për thithjën e ajrit; vakum pompa ne 

funkcion te makinave ; pjesë për produktet e lartë permendura, (te cilat i përkasin klases se  

07), përfshirë këtu dhe qendrat e njesive te bulon kompresorëve ose njësi qendrore te 

pistoneve te kompresorit; makina ajri; transportues pneumatik; kompresor makinash; 

motorët kompresor; pompa kompresor; enë për komprimimin e ajrit te cilat janë pjesë 

makinash; rezervuare nen presion te cilat janë pjesë makinash; pompa për makina, motorike 

ose pajisjeve; turbine, përpos për automjete tokësore , vegla makinash; vegla pneumatike; 

filtra te cilët janë pjesë makinash, motorësh ose pajisjesh; filtra për ajër për motor dhe /ose 

kompresorë; konvertuesit katalitik për absorbimin e avullit te hidrokarbureve  (shendrruesit  

katalitik ne  gaz);  thithësit aktiv te  thëngjilit  dhe konvertuesit katalitik , te cilët janë pjesë 

makinash; filtra nga thëngjili aktiv për përdorim ne sistemet e komprimimit te ajrit , te cilët 

janë pjesë makinash; Filtra nen presion te lartë te cilët janë pjesë makinash; separatorë -

ndarës te kondenzatit te cilët janë pjesë makinash; pastrues automatik; pajisje për ftohje, të 

cilët i përkasin klases se 07 ; ftohës motoresh, kompresorë ose ventilues; kondenzatorë ne 

ajër; instalacione për kondenzim;  mbajtëset te cilat janë pjesë makinash; separatorë-ndarës 

vaji te cilët janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe mushama( de- Oilers) për ndarjën   e 

vajit dhe ajërit; pjesë për kompresorë dhe makina; pjesë për kalldaja me motor; kanjelë te 

cilat janë pjesë makinash ose motoresh; mbyllësit te cilët janë pjesë makinash; Sisteme 

Kryesore  për mbushjën e ajërit të komprimuar (pajisje kontrolluese për rregullimin e ajërit 

të komprimuar, te cilët janë pjesë të makinave); Rezervoare pë ajrin e komprimuar, te cilët 

janë pjesë makinash; rregullatorë të cilët janë pjesë makinash; rregullatorë te shpejtësive 

për makina dhe motror;  rregullatorë të shtypjës, të cilët janë pjesë makinash; piston të cilet 

janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe pistonët me presion; piston për zvogëlimin e 

shtypjës te cilët janë pjesë makinash; Kontrolluesit pneumatic për makina dhe motor;  

motor, përpos motorëve për automjete tokësore;  elektromotor, përpos për automjete 

tokësore; gjeneratorë te energjisë elektrike;Shtëpiza  për makina; mbajtëse për makina; 

baza pë mbajtjën e makinave; tavolina për makina; kontaktuese dhe rripa levizës, përpos 

për automjete tokësore; kuti të ndrruesit te shpejtësive, përpos për automjete tokësore; 

kushineta cilindrike; lidhëse boshti te cilat janë makina; shufër  për ndezje me dorë të 

motorit si pjesë makinash; bosht me gunga; rrota për 



makina; bosht për makina ;  membrana pompe; Kompresor; turbo kompresor; ventilator për 

motor ; pajisje kunder ndotjës për motor dhe /ose kompresor,  të cilët janë pjesë makinash 

dhe motoresh;  shëndrruesit e ngrohjës te cilë janë pjesë makinash ; pjesë për te gjitha 

produktet e cekura , te cilat i përkasin klases se  07  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/221 

(220) 18/03/2014 

(300)  

(731)  KAESER KOMPRESSOREN SE  

Carl-Kaeser-Str. 26, 96450 Coburg  , DE 

(526)  

(591)  

 

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  Secotec 

(546) 

 
 

 

(511) 7  Makina dhe pajisje mekanike për prodhimin e ajrit te komprimuar, vakumit dhe 

çarkullimit te ajrit,te cilët i përkasin klases se  07 ; kompresor (makina), përfshirë këtu 

piston me kompresion dhe kompresor bulon; ventilator për kompresion, eliminimi dhe 

bartja e gazërave; makina për fryerje, shakull; makina për thithjën e ajrit; vakum pompa ne 

funkcion te makinave ; pjesë për produktet e lartë permendura, (te cilat i përkasin klases se  

07), përfshirë këtu dhe qendrat e njesive te bulon kompresorëve ose njësi qendrore te 

pistoneve te kompresorit; makina ajri; transportues pneumatik; kompresor makinash; 

motorët kompresor; pompa kompresor; enë për komprimimin e ajrit te cilat janë pjesë 

makinash; rezervuare nen presion te cilat janë pjesë makinash; pompa për makina, motorike 

ose pajisjeve; turbine, përpos për automjete tokësore , vegla makinash; vegla pneumatike; 

filtra te cilët janë pjesë makinash, motorësh ose pajisjesh; filtra për ajër për motor dhe /ose 

kompresorë; konvertuesit katalitik për absorbimin e avullit te hidrokarbureve  (shendrruesit  

katalitik ne  gaz);  thithësit aktiv te  thëngjilit  dhe konvertuesit katalitik , te cilët janë pjesë 

makinash; filtra nga thëngjili aktiv për përdorim ne sistemet e komprimimit te ajrit , te cilët 

janë pjesë makinash; Filtra nen presion te lartë te cilët janë pjesë makinash; separatorë -

ndarës te kondenzatit te cilët janë pjesë makinash; pastrues automatik; pajisje për ftohje, të 

cilët i përkasin klases se 07 ; ftohës motoresh, kompresorë ose ventilues; kondenzatorë ne 

ajër; instalacione për kondenzim;  mbajtëset te cilat janë pjesë makinash; separatorë-ndarës 

vaji te cilët janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe mushama( de- Oilers) për ndarjën   e 

vajit dhe ajërit; pjesë për kompresorë dhe makina; pjesë për kalldaja me motor; kanjelë te 

cilat janë pjesë makinash ose motoresh; mbyllësit te cilët janë pjesë makinash; Sisteme 

Kryesore  për mbushjën e ajërit të komprimuar (pajisje kontrolluese për rregullimin e ajërit 

të komprimuar, te cilët janë pjesë të makinave); Rezervoare pë ajrin e komprimuar, te cilët 

janë pjesë makinash; rregullatorë të cilët janë pjesë makinash; rregullatorë te shpejtësive 

për makina dhe motror;  rregullatorë të shtypjës, të cilët janë pjesë makinash; piston të cilet 

janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe pistonët me presion; piston për zvogëlimin e 

shtypjës te cilët janë pjesë makinash; Kontrolluesit pneumatic për makina dhe motor;  

motor, përpos motorëve për automjete tokësore;  elektromotor, përpos për automjete 

tokësore; gjeneratorë te energjisë elektrike; 



Shtëpiza  për makina; mbajtëse për makina; baza pë mbajtjën e makinave; tavolina për 

makina; kontaktuese dhe rripa levizës, përpos për automjete tokësore; kuti të ndrruesit te 

shpejtësive, përpos për automjete tokësore; kushineta cilindrike; lidhëse boshti te cilat janë 

makina; shufër  për ndezje me dorë të motorit si pjesë makinash; bosht me gunga; rrota për 

makina; bosht për makina ;  membrana pompe; Kompresor; turbo kompresor; ventilator për 

motor ; pajisje kunder ndotjës për motor dhe /ose kompresor,  të cilët janë pjesë makinash 

dhe motoresh;  shëndrruesit e ngrohjës te cilë janë pjesë makinash ; pjesë për te gjitha 

produktet e cekura , te cilat i përkasin klases se  07;  

pajisje sigurie per kompresor, përkatësisht valvula sigurie, valvulë rregullimi; 

rezervoae për ajrin e komprimuar- ngjeshur  te cilët janë pjesë të kompresorëve, makinave 

dhe motorëve; pajisje rregullative dhe sigurie për kompresorë 

 11  Aparate, pajisje dhe makina për pastrimin e ajrit, duke përfshirë për komprimimin e 

ajrit  për ftohje, kryesisht për ndarjën –separacionin  dhe deponimin e e kontaminimit te 

forte ose lëngët  nga ajri i komprimuar; Instalacione për filtrimin e ajrit; Aparate për 

pastrimin e ajrit  dhe makina për pastrim ajri; thares te ajrit,duke përfshirë tharesit e ajrit te 

komprimuar;  tharesit absorbues; tharesit ftohes; tharesit membranë; aparate per tharjen dhe 

instalime për tharje; pajisje për tharje; aparate ftohëse, makina ftohëse dhe instalacione 

ftohëse; pajisje për ftohjën e ajrit; pajisje për ftohjen e ajrit, duke përfshirë pajisje per 

ftohjën e ajrit te komprimuar; përçuesit te kondenzatit për ajrin e komprimuar  te cilat janë 

pjesë te pajisjeve ftohëse;  shëndrruesit e  ngrohjes, te cilët i përkasin klases 11 ; 

Aparate dhe makina për përpunimin e ujit te kondenzuar perms pastrimit dhe ose filtrimit; 

Filtra ajri per klimatizim; filtra te cilët përdoren – shfrytëzohën ne amvisni dhe instalacione 

industriale; sisteme filtrimi, duke përfshirë edhe instalacionet per filtrimin e ajrit; filtra per 

ajrin e komprimuar; filtra te pluhurit  per perdorim ne instalacione te ajrit te komprimuar; 

Llampa për pastrimin e ajrit te cilat i shkatrrojnë bakteret; aparate dhe pajisje per 

sterilizimin e ajrit; pajisje rregullative dhe sigurie per pajisje te gazit ; robineta per tuba; 

Pajisje sigurie për kompresor, përkatësisht nderpreresi mbrojtes, nderpreres i shtypjes; 

Rezervoare per ajrin e komprimuar te cilet janë pjesë  e produkteve te lartëpërmendura  e 

cila i perket klasesi 11 ; pjesë te produkteve te lartëpërmendura, te cilat i përkasin klases 11 
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(511) 4  vaj për qëllime teknike dhe industrial, duke e përfshirë vajin për kompresor, vaj për 

transmetues dhe vaj motorik; vaj për lubrifikim; lubrifikant; yndyrë industrial; yndyrë për 

fubrifikim; parafina; përzierja për thithjen e pluhurit; preparate për lagjen e pluhurit; 

preparate për lidhjen e pluhurit 6  gypa nga metali duke përfshirë gypa me presion nga 

metali; gypa prej metali me ajr të kompresuar; valvula për gypa nga metali; unaza nga 



metali për shtërngimin e gypave; lidhëse metalike për gypa; nyje nga metali për gypa; 

metale të zakonshme dhe lëgurat e tyre; material ndërtimor nga metali; kabllot dhe telat nga 

metali, të cilat nuk janë për qëllime elektrike; hekrari dhe produkte të imta nga metali; 

produkte nga metali të cilat janë të përfshira në klasen 06; gypa në formë piruni nga metali; 

pjesë nga metali për gypa me ajër të kompresuar; pjesë nga metali për ndërtimtari; lidhje 

për tuba dhe kabllo metalike; enë, autobot nga metali me ajër, gas i kopresuar ose ajër i 

lëngët; mbyllës nga metali për enë; llamarinë/fleta nga metali; rrathë, bandazh nga metali 

(shtërngues, kunorat ose lidhëset); shtylla nga metali; injeksione për vajosje,(lyerje); pjesë 

për dyerë nga metali; të gjitha produktet e cekura përveç për/ dhe ose lidhur me ajrin e 

kompresuar, distribuimin e ajrit të kompresuar dhe filtrimin e ajrit të kompresuar; pjesë për 

produktet e lartpërmendura, të cilat i përkasin klasës 06  

7   makina dhe paisje mekanike për prodhimin e ajrit të kompresuar, vakumit dhe 

qarkullimit të ajrit të cilat i përkasin klasës 07; kompresor (makina), duke i përfshirë 

kompresorët me piston dhe me spirale; ventilator për kompresim, hudhje dhe bartje të 

gasrave; makina për fryrje, fshika; makina për thithjen e ajrit; pompa me vakum në 

funkcion të makinës; pjesë për produktet e lartëcekura, (të cilat i përkasin klasës 07), duke i 

përfshirë edhe njësitë qendrore të kompresorëve me spirale ose njësitë qendrore të 

kompresorëve me pistona; makina për ajr; transportues me goma; makina me kompresor; 

motor me kompresor; pompa me kompresor; enë për ajr të kompresuar të cilat janë pjesë të 

makinave; rezervoare me shtypje të cilat janë pjesë e makinave; pompa për makina, motorë 

ose paisje;  turbina, përveç për makina tokësore; paisje për makinë; paisje me pneumatik; 

filtra të cilat janë pjesë për makina, motorë ose paisje; filtra për ajr për motor dhe/ose 

kompresor; shëndrrues katalitik për apsorbimin e avullit të dioksidkarbonit (shëndrrues 

katalitik në gaz); thithësi i thëngjillit aktiv dhe shëndrruesve katalotik, të cilat janë pjesë 

makinash; filtra nga thëngjilli aktiv për përdorim në sistemin e ajrit të komprimuar, të cilat 

janë pjesë e makinës; filtra nën presionin e madh të cilët janë pjesë e makinës; separatorët e 

kondenzimit të cilët janë pjesë e makinës; pastrues automatik; paisje për ftohje të cilët i 

përkasin klasës 07; ftohësit për motorë, kompresor ose ventilator; kondenzues në ajr; 

instalime për kondenzim; mbajtësit të cilët janë pjesë e makinës; separatorët e vajit të cilët 

janë pjesë e makinave, duke përfshi de-Oilers për ndarjen e vajit nga ajri; pjesë për 

kompresor dhe makina; pjesë për kallda motorike; rubineta të cilat janë pjesë e makinës ose 

motorit; mbyllësit të cilët janë pjesë e makinës; sistemet kryesore për mbushjen e ajrit të 

kompresuar (paisje kontrolluese për rregullimin e ajrit të kompresuar, të cilët janë pjesë e 

makinës); rezervaret për ajrin e kompesuar, të cilat janë pjesë e makinë; regullatorët që janë 

pjesë e makinës; rregullatorët e shpejtësisë për makina dhe motorë; rregullatorë të presionit, 

të cilat janë pjesë e makinës; valvula të cilat janë pjesë e makinës, duke i përfshi valvulat 

me presion; valvula për zbritjen e tensionit të cilat janë pjesë e makinës; kontrollat 

pneumatike për makina dhe motorë; motored, përveç motored për automjete tokësore; 

electromotor, përveç automjeteve tokësore; gjenerator për energji elektrike; shtëpiza për 

makina; mbajtëse për makina; baza për makina; tavolina për makina; lidhëse dhe rripa 

operativ, përveç për automjete tokësore; shtëpiza e ndërruesit të shpejtësive; kushineta 

sferike, lidhëse për bosht; shufër për ndezjen me dorë të motorit si pjesë e makinës; bosht 

me gunga; rrotë për makina; bosht për makina; membrane pompe; kompresor; kompresor 

turbo; ventilator për motor; paisje kundër ndotjes së makinës për motor dhe/ose kompresor 

të cilat janë pjesë makinash dhe motorësh; shëndrruesit e nxehtësisë të cilët janë pjesë 

makinash; pjesë për të gjitha produktet e cekura, të cilat i përkasin klasës 07; paisje për 

kontrollimin dhe rregullimin e kompresorit, përkatësisht ventila sigurues dhe ventila 



rregullator; rezervoare për ajrin e komprimuar të cilët janë pjesë e kopmresorit, makinave 

dhe motorëve; paisje për kontrollin dhe rregullimin e kompresorit, ventilatorit ose vakum 

pompës; aparate dhe paisje për kontrollin e makinave; paisje rregullimi dhe sigurimi për 

kompresor  

9  paisje elektrike dhe/ose elektronike kontrolluese dhe rregulluese për kompresor, vakum 

pompa, ose paisje për pastrimin e ajrit dhe aparate për pastrimin e ajrit; paisje dhe aparate 

elektrike dhe/ose elektronike për kontrollen e procesit dhe kontrollen e makinave; paisje 

elektrike dhe/ose elektronike për kontrollin nga larg të proceseve industrial; paisje elektrike 

dhe/ose elektronike për kompresor, fryrëse dhe/ose pompa vakum, të cilat i përkasin klasës 

09; paisje kontrolluese për rregullimin e ajrit të komprimuar i cili shërben si system kryesor 

për pompimin e ajrit të komprimuar, i cili i përket klasës 09; komponente dhe njësi 

elektrike dhe elektronike, të cilat i përkasin klasës 09; qarqe të integruara; komponente dhe 

njësi elektrike dhe/ose optoelektrike, të cilat i përkasin klasës 09; aparate dhe instrumente 

për prodhimin e rrymës së dobët, përkatësisht për telekomunikacion, inxhinjering të 

frekuencave të larta, matje inxhinierike dhe kontrolla teknike; aparate dhe instrumente për 

fauqinë elektroenergjetike, përkatësisht transmetues, shëndrrues, magazionim, rregullim 

dhe kontrollim; paisje matëse, ndërprerës automatic me kohëmatës, peshore automatike;  

paisje dhe aparate për përpunimin e të dhënave, duke i përfshirë edhe paisjet për 

grumbullimin e të dhënave dhe aparateve për grumbullimin e të dhënave; programe 

kompjuterike të inqizuara në bartësin e të dhënave dhe/ose në memoriet magazionimin e të 

dhënave; llogaritësit dhe instalimi të cilat përbëhen plotësisht ose kryesisht nga të njejtit; 

paisje dalëse kompjuterike, duke përfshirë shtypësit, rikorderët, ploterët, terminalet, 

ekranet, mjësi të tjera vizuele displej dhe pipek; aparate dhe paisje për bartjen e të dhënave, 

duke përfshirë instalimet të cilat përbëhen në tërësi ose pjesërisht nga të njejtit; memorie 

për magazionimin e të dhënave, përkatësisht disketa, hard disk magnetik dhe shirita 

magnetik, memorie me zbraztira magnetike, memorije SSD, kasetofon, disqe optike 

dhe/ose mekanike të koduara për magazionimin e të dhënave dhe sisteme për magazionimin 

e të dhënave në shirita; aparate dhe paisje elektroteknike dhe elektrike, të cilat i përkasin 

klasës 09; senzorë për fitimin e madhësisë fizike, të cilat i përkasin klasës 09; paisje për 

inqizim, bartje dhe reprodukim të zërit, fotografisë dhe të dhënave; paisjet janë për 

produktet e lartëcekura, të cilët bëjnë pjesë në klasen 09  

11  aparate, paisje dhe makina për pastrimin e ajrit, duke përfshirë paisjet për komprimimin 

e ajrit për ftohje, kryesisht për separacion dhe magazionim të kontaminimit të forte dhe të 

lëngshëm nga ajri i komprimuem; instalime për filtrimin e ajrit; aparate për pastrimin e ajrit 

dhe makina për pastrimin e ajrit; tharësi i ajrit, duke përfshirë tharësit e ajrit të komprimuar; 

tharësit absorbues; tharësit për ftohje; tharësit e membranes; aparate për tharje dhe 

instalime për tharje; paisje për tharje; aparate ftohëse, makina ftohëse dhe instalime për 

ftohje; paisje për ftohjen e ajrit; paisje për ftohjen e ajrit, duke përfshirë paisjet për ftohjen e 

ajrit të kompresuar; kondenzimet bartëse për ajrin e komrimuar të cilat janë pjesë të 

paisjeve për ftohje; shëndrrues të ngrohtësisë, të cilat i përkasin klasës 11; aparate dhe 

makina për përpunimin e ujit të kondenzuar me anë të pastrimit dhe/ose filtrimit; filtra ajri 

për klimatizim; filtra të cilët përdoren në amvisni ose instalimet industrial; sisteme për 

filtrim, duke përfshirë edhe instalimet për filtrimin e ajrit; filtra për ajrin e komprimuar; 

filtra për pluhur për përdorim në instalime të ajrit të komprimuar; llampa për pastrimin e 

ajrit të cilat i zhdukin bakterjet; aparate dhe paisje për sterilizimin e ajrit; paisje rregullimi 

dhe sigurimi të mjeteve të gazit; rubineta për gypa; paisje siguruese për kompresor, 

përkatësisht ndërprerës mbrojtës, ndërprerës i shtypjes; paisje kontrolluese dhen rregulluese 



për aparate për pastrimin e ajrit dhe paisje për pastrim të ajrit; rezervoarët për ajrin e 

komprimuar të cilat janë pjesë të produkteve të lartëcekura që bëjnë pjesë në klasen 11; 

pjesë të produkteve të lartëshenuar, të cilat i përkasin klasës 11  

16  doracakët, later, karton dhe produkte të mbaruar nga këto materijale, të cilat i përkasin 

klasës 16; gjëra të shtypura; fotografi; programe llogaritëse në formë të shtypur  

36  lizing instalime dhe paisje për gjenerim, prodhim, ruajtje, lirim dhe/ose përpunim të 

ajrit të komprimuar, gjithashtu në kuadër të marrëveshjes së kontraktuar  

37  ndërtimi i ndërtesave lidhur me apartamentet, paisjeve dhe instalimeve për ajrin e 

komprimuar, distribuimin e ajrit të komprimuar dhe përpunimin e ajrit të komprimuar; 

instalimi, rregullimi, mirëmbajtja dhe kujdesi i produkteve të cekura në klasat 6, 7, 9 dhe 

11; shërbimet e instalimit të cilat kanë të bëjë me aparatet, paisjet dhe instalimin për ajr të 

komprimuar, distribuimin e ajrit të komprimuar dhe përpunimin e ajrit të komprimuar; 

instalimi dhe rregullimi i kompresorëve dhe instalimi i ajrit të komprimuar; ujësjellësi; 

instalimi, mirëmbajtja dhe remonti i makinave për dhe/ose lidhur me ajrin e komprimuar, 

distribuimin e ajrit të komprimuar dhe përpunimin e ajrit të komprimuar; pastrimi i 

kompresorëve dhe instalimi i ajrit të komprimuar; instalimi dhe rregullimi i gypave, 

përkatësisht gypave me presion; huazimi i kompresorëve;   

39  kontraktimi, përkatësisht sigurimi i ajrit të komprimuar për personat e tretë në kuptim të 

distribuimit/dërgimit  

40  gjenerimi i energjisë dhe ajrit të komprimuar; shërbime konsultimi për personat e tretë 

në fushën e gjenerimit të energjisë ose të ajrit të komprimuar; pastrimi i ajrit; freskues i ajrit 

(klimatizimi i ajrit); marrja me qera me lizing të instalimeve për prodhimin ose furnizimin 

me energji ose ajr të kompresuar; kontraktimi, përkatësisht gjenerimi i ajrit të kompresuar 

për personat e tretë  

41  trajnimi i vazhdueshëm i nxhinjerëve, duke përfshirë edhe ajrin e komprimuar, 

kopresorëve dhe aplikimi lidhur me ajrin e kompresuar; arsimimi; ofrimi i trajnimeve; 

produkcioni i filmit; organizimi dhe udhëheqja e konferencave dhe seminareve  

42  sherbime teknologjike lidhur me drejtimin e instalimeve të cilat shërbejnë për gjenerim, 

magazinim, bartje, lirim dhe/ose trajtim të ajrit të komprimuar; shërbime teknike 

consultative për personat e tretë në fushën e furnizimeve, gjenerimeve ose shfrytëzimit të 

ajrit të komprimuar; hulumtime shkencore dhe industrial; programime kompjuterike; 

shërbime imxhinjerike; projektime ndërtimore; studime teknike projektuese; kontrolla e 

kualitetit; ofrimi i shërbimeve profesionale; hulumtimi i materijaleve; të gjitha shërbimet e 

lartëcekura në fushën e gjenerimit të ajrit të komprimuar, distribuimit të ajrit të komprimuar 

dhe përpunimi i ajrit të komprimuar; shërbimet consultative në fushën e ajrit të 

komprimuar, përpunimit të ajrit të komprimuar dhe distribuimit të ajrit të komprimuar; 

hulumtimi në fushën e gjenerimit të ajrit të komprimuar, përpunimit të ajrit të komprimuar 

dhe distribuimit të ajrit të komprimuar  
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(511) 1 Makina dhe pajisje mekanike për prodhimin e ajrit te komprimuar, vakumit dhe 

rrjedhjen e ajrit, te cilet i perkasin klases 07; kompresorë te cilët janë pjesë të makinave; 

ventilator per kompresion, hudhjen dhe transferimin e gazërave; makina për fryerje, 

shakull; makina për thithjen e ajrit; shtëpiza për makina; pjesë per produktet e 

lartëpërmendura, ( të cilat i përkasin klases 07),  duke përfshirë edeh njësitë qendrore te 

kompresorëve me spirale ose njesi qendrore te piston kompresorëve.  
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(511) 7  : Makina dhe pajisje mekanike për prodhimin e ajrit te komprimuar, vakumit dhe 

çarkullimit te ajrit,te cilët i përkasin klases se  07 ; kompresor (makina), përfshirë këtu 

piston me kompresion dhe kompresor bulon; ventilator për kompresion, eliminimi dhe 

bartja e gazërave; makina për fryerje, shakull; makina për thithjën e ajrit; vakum pompa ne 

funkcion te makinave ; pjesë për produktet e lartë permendura, (te cilat i përkasin klases se  

07), përfshirë këtu dhe qendrat e njesive te bulon kompresorëve ose njësi qendrore te 

pistoneve te kompresorit; makina ajri; transportues pneumatik; kompresor makinash; 

motorët kompresor; pompa kompresor; enë për komprimimin e ajrit te cilat janë pjesë 

makinash; rezervuare nen presion te cilat janë pjesë makinash; pompa për makina, motorike 

ose pajisjeve; turbine, përpos për automjete tokësore , vegla makinash; vegla pneumatike; 

filtra te cilët janë pjesë makinash, motorësh ose pajisjesh; filtra për ajër për motor dhe /ose 

kompresorë; konvertuesit katalitik për absorbimin e avullit te hidrokarbureve  (shendrruesit  

katalitik ne  gaz);  thithësit aktiv te  thëngjilit  dhe konvertuesit katalitik , te cilët janë pjesë 

makinash; filtra nga thëngjili aktiv për përdorim ne sistemet e komprimimit te ajrit , te cilët 

janë pjesë makinash; Filtra nen presion te lartë te cilët janë pjesë makinash; separatorë -

ndarës te kondenzatit te cilët janë pjesë makinash; pastrues automatik; pajisje për ftohje, të 

cilët i përkasin klases se 07 ; ftohës motoresh, kompresorë ose ventilues; kondenzatorë ne 

ajër; instalacione për kondenzim;  mbajtëset te cilat janë pjesë makinash; separatorë-ndarës 

vaji te cilët janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe mushama( de- Oilers) për ndarjën   e 

vajit dhe ajërit; pjesë për kompresorë dhe makina; pjesë për kalldaja me motor; kanjelë te 



cilat janë pjesë makinash ose motoresh; mbyllësit te cilët janë pjesë makinash; Sisteme 

Kryesore  për mbushjën e ajërit të komprimuar (pajisje kontrolluese për rregullimin e ajërit 

të komprimuar, te cilët janë pjesë të makinave); Rezervoare pë ajrin e komprimuar, te cilët 

janë pjesë makinash; rregullatorë të cilët janë pjesë makinash; rregullatorë te shpejtësive 

për makina dhe motror;  rregullatorë të shtypjës, të cilët janë pjesë makinash; piston të cilet 

janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe pistonët me presion; piston për zvogëlimin e 

shtypjës te cilët janë pjesë makinash; Kontrolluesit pneumatic për makina dhe motor;  

motor, përpos motorëve për automjete tokësore;  elektromotor, përpos për automjete 

tokësore; gjeneratorë te energjisë elektrike;Shtëpiza  për makina; mbajtëse për makina; 

baza pë mbajtjën e makinave; tavolina për makina; kontaktuese dhe rripa levizës, përpos 

për automjete tokësore; kuti të ndrruesit te shpejtësive, përpos për automjete tokësore; 

kushineta cilindrike; lidhëse boshti te cilat janë makina; shufër  për ndezje me dorë të 

motorit si pjesë makinash; bosht me gunga; rrota përmakina; bosht për makina ;  membrana 

pompe; Kompresor; turbo kompresor; ventilator për motor ; pajisje kunder ndotjës për 

motor dhe /ose kompresor,  të cilët janë pjesë makinash dhe motoresh;  shëndrruesit e 

ngrohjës te cilë janë pjesë makinash ; pjesë për te gjitha produktet e cekura , te cilat i 

përkasin klases se  07; pajisje për kontrollimin dhe rregullimin e kompresorit, ventilatorit 

ose vakum pompes ; aparate dhe pajisje për kontrollimin e makinave  

9  Pajisje elektrike  dhe /ose elektronike kontrolluese dhe rregulluese  per 

kompresorë,ajërfryrese, vakum pompa, ose pajisje për pastrimin e ajrit dhe aparate për 

pastrimin e ajrit; Aparate dhe pajisje elektrike ose elektronike  për kontrollimin e procesit të 

dhe kontrollimin e makinave; pajisje elektrike ose elektronike për kontrollimin nga largësia  

te proceseve industriale; pajisje rregullative elektrike ose elektronike  për kompresorë, 

ajërfryrese dhe/ose vakum pompave, te cilat i përkasin klases 09; 

 Pajisje kontrolluese elektrike ose elektronike  për kompresor, ajërfryese dhe ose vakum 

pompave, te cilat i perkasin klases 09; pajisje kontrolluese për rregullimin e ajrit te 

komprimuar i cili sherben si  system kryesorë per mbushjen e ajrit te komprimuar, te cilet i 

perkasin klases  09; Komponente dhe njesi elektrike  dhe elektronike , te cilat i perkasin 

klases 09; qarku i integruar;  komponente dhe njesi  elektronike dhe /ose optoelektronik te 

cilat i perkasin klases  09; aparate dhe instrumente per prodhimin e rrymes se 

dobët,përkatesisht per telekomunikim, inzhinjering te frekuencionit te lartë, inzhinjering  

matjes dhe teknikes se  kontrollit ; aparate dhe instrumente  per fuqinë elektroenergjetike , 

perkatesisht për percelljen , transformimin, magazinimin, rregullimin dhe kontrollim; 

pajisje matëse,  ndrpreres automatikë me kohëmates, peshore automatike;  pajisje dhe 

aparate për perpunimin e te dhenave, duke perfshirë dhe pajisjet per mbledhjen e te 

dhenave  dhe aparate per mbledhjen e te dhenave; programe kompjuterike te xhiruar ne  

bartesit e te dhenave  dhe/ose ne memorje per magazinimin e te dhenave; llogarites dhe 

instalacione  te cilat perbehen  ne terësi ose kryesisht nga te njejtat; pajisje dalëse 

kompjuterike, duke perfshirë shtypësit, rekorderë, ploterë, terminale, ekrane, ekrane tjera 

vizuele dhe njesitë brithe; aparate dhe pajisje per bartjen e te dhenave, duke perfshirë 

instalacionet te cilat perbehen ne teresi ose kryesisht nga te njejtat; memorje për 

magazinimin e te dhenave, perkatesisht  disketes , hard disqet magnetike dhe shiritat 

magnetik, memorje  me vrima magnetike, SSD memorje, kasetofona,  disqe optike dhe/ose 

mekanike te koduara per magazinimin e te dhenave  dhe sisteme per magazinimin e te 

dhenave ne shirita;Aparate dhe pajisje elektrike dhe elektronike  te cilët i përkasin klases 09 

; sensor per fitimin e madhësisë fizike, te cilët i përkasin klases 09 ; pajisje per 

xhirim,transmetim dhe reprodukim te zërit ,  fotografisë dhe te dhenave; pjesë për te gjitha 



produktete e lartë përmendura ,te cilat i perkasin klase 09  

11  Pajisje kontrolluese dhe rregullative  të aparateve   për pastrimin e ajrit dhe pajisje për 

pastrimin e ajrit  
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(511) 7  Makina dhe pajisje mekanike për prodhimin e ajrit te komprimuar, vakumit dhe 

çarkullimit te ajrit,te cilët i përkasin klases se 07 ; kompresor (makina), përfshirë këtu 

piston me kompresion dhe kompresor bulon; ventilator për kompresion, eliminimi dhe 

bartja e gazërave; makina për fryerje, shakull; makina për thithjën e ajrit; vakum pompa ne 

funkcion te makinave ; pjesë për produktet e lartë permendura, (te cilat i përkasin klases se 

07), përfshirë këtu dhe qendrat e njesive te bulon kompresorëve ose njësi qendrore te 

pistoneve te kompresorit; makina ajri; transportues pneumatik; kompresor makinash; 

motorët kompresor; pompa kompresor; enë për komprimimin e ajrit te cilat janë pjesë 

makinash; rezervuare nen presion te cilat janë pjesë makinash; pompa për makina, motorike 

ose pajisjeve; turbine, përpos për automjete tokësore , vegla makinash; vegla pneumatike; 

filtra te cilët janë pjesë makinash, motorësh ose pajisjesh; filtra për ajër për motor dhe /ose 

kompresorë; konvertuesit katalitik për absorbimin e avullit te hidrokarbureve (shendrruesit 

katalitik ne gaz); thithësit aktiv te thëngjilit dhe konvertuesit katalitik , te cilët janë pjesë 

makinash; filtra nga thëngjili aktiv për përdorim ne sistemet e komprimimit te ajrit , te cilët 

janë pjesë makinash; Filtra nen presion te lartë te cilët janë pjesë makinash; separatorë -

ndarës te kondenzatit te cilët janë pjesë makinash; pastrues automatik; pajisje për ftohje, të 

cilët i përkasin klases se 07 ; ftohës motoresh, kompresorë ose ventilues; kondenzatorë ne 

ajër; instalacione për kondenzim; mbajtëset te cilat janë pjesë makinash; separatorë-ndarës 

vaji te cilët janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe mushama( de- Oilers) për ndarjën e 

vajit dhe ajërit; pjesë për kompresorë dhe makina; pjesë për kalldaja me motor; kanjelë te 

cilat janë pjesë makinash ose motoresh; mbyllësit te cilët janë pjesë makinash; Sisteme 

Kryesore për mbushjën e ajërit të komprimuar (pajisje kontrolluese për rregullimin e ajërit 

të komprimuar, te cilët janë pjesë të makinave); Rezervoare pë ajrin e komprimuar, te cilët 

janë pjesë makinash; rregullatorë të cilët janë pjesë makinash; rregullatorë te shpejtësive 

për makina dhe motror; rregullatorë të shtypjës, të cilët janë pjesë makinash; piston të cilet 

janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe pistonët me presion; piston për zvogëlimin e 

shtypjës te cilët janë pjesë makinash; Kontrolluesit pneumatic për makina dhe motor; 

motor, përpos motorëve për automjete tokësore; elektromotor, përpos për automjete 

tokësore; gjeneratorë te energjisë elektrike; Shtëpiza për makina; mbajtëse për makina; 

baza pë mbajtjën e makinave; tavolina për makina; kontaktuese dhe rripa levizës, përpos 



për automjete tokësore; kuti të ndrruesit te shpejtësive, përpos për automjete tokësore; 

kushineta cilindrike; lidhëse boshti te cilat janë makina; shufër për ndezje me dorë të 

motorit si pjesë makinash; bosht me gunga; rrota për makina; bosht për makina ; membrana 

pompe; Kompresor; turbo kompresor; ventilator për motor ; pajisje kunder ndotjës për 

motor dhe /ose kompresor, të cilët janë pjesë makinash dhe motoresh; shëndrruesit e 

ngrohjës te cilë janë pjesë makinash ; pjesë për te gjitha produktet e cekura , te cilat i 

përkasin klases se 07; pajisje sigurie per kompresor, përkatësisht valvula sigurie, valvulë 

rregullimi; rezervoare për ajrin e komprimuar- ngjeshur te cilët janë pjesë të kompresorëve, 

makinave dhe motorëve; pajisje rregullative dhe sigurie për kompresorë;  

11  Aparate, pajisje dhe makina për pastrimin e ajrit, duke përfshirë për komprimimin e 

ajrit për ftohje, kryesisht për ndarjën –separacionin dhe deponimin e e kontaminimit te forte 

ose lëngët nga ajri i komprimuar; Instalacione për filtrimin e ajrit; Aparate për pastrimin e 

ajrit dhe makina për pastrim ajri; thares te ajrit,duke përfshirë tharesit e ajrit te komprimuar; 

tharesit absorbues; tharesit ftohes; tharesit membranë; aparate per tharjen dhe instalime për 

tharje; pajisje për tharje; aparate ftohëse, makina ftohëse dhe instalacione ftohëse; pajisje 

për ftohjën e ajrit; pajisje për ftohjen e ajrit, duke përfshirë pajisje per ftohjën e ajrit te 

komprimuar; përçuesit te kondenzatit për ajrin e komprimuar te cilat janë pjesë te pajisjeve 

ftohëse; shëndrruesit e ngrohjes, te cilët i përkasin klases 11 ; Aparate dhe makina për 

përpunimin e ujit te kondenzuar permes pastrimit dhe ose filtrimit; Filtra ajri per 

klimatizim; filtra te cilët përdoren – shfrytëzohën ne amvisni dhe instalacione industriale; 

sisteme filtrimi, duke përfshirë edhe instalacionet per filtrimin e ajrit; filtra per ajrin e 

komprimuar; filtra te pluhurit per perdorim ne instalacione te ajrit te komprimuar; Llampa 

për pastrimin e ajrit te cilat i shkatrrojnë bakteret; aparate dhe pajisje per sterilizimin e ajrit; 

pajisje rregullative dhe sigurie per pajisje te gazit ; robineta per tuba; Pajisje sigurie për 

kompresor, përkatësisht nderpreresi mbrojtes, nderpreres i shtypjes; Rezervoare per ajrin e 

komprimuar te cilet janë pjesë e produkteve te lartëpërmendura e cila i perket klasesi 11 ; 

pjesë te produkteve te lartëpërmendura, te cilat i përkasin klases 11   

 
 

(210)  KS/M/ 2014/226 

(220) 18/03/2014 

(300) 302013006515.8/07  19/09/2013  DE 

(731)  KAESER KOMPRESSOREN SE  

Carl-Kaeser-Str. 26,   96450 Coburg  , DE 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  Kryosec 

(546) 

 
 

 

(511) 7  Makina dhe pajisje mekanike për prodhimin e ajrit te komprimuar, vakumit dhe 

çarkullimit te ajrit,te cilët i përkasin klases se  07 ; kompresor (makina), përfshirë këtu 

piston me kompresion dhe kompresor bulon; ventilator për kompresion, eliminimi dhe 

bartja e gazërave; makina për fryerje, shakull; makina për thithjën e ajrit; vakum pompa ne 

funkcion te makinave ; pjesë për produktet e lartë permendura, (te cilat i përkasin klases se  

07), përfshirë këtu dhe qendrat e njesive te bulon kompresorëve ose njësi qendrore te 

pistoneve te kompresorit; makina ajri; transportues pneumatik; kompresor makinash; 



motorët kompresor; pompa kompresor; enë për komprimimin e ajrit te cilat janë pjesë 

makinash; rezervuare nen presion te cilat janë pjesë makinash; pompa për makina, motorike 

ose pajisjeve; turbine, përpos për automjete tokësore , vegla makinash; vegla pneumatike; 

filtra te cilët janë pjesë makinash, motorësh ose pajisjesh; filtra për ajër për motor dhe /ose 

kompresorë; konvertuesit katalitik për absorbimin e avullit te hidrokarbureve  (shendrruesit  

katalitik ne  gaz);  thithësit aktiv te  thëngjilit  dhe konvertuesit katalitik , te cilët janë pjesë 

makinash; filtra nga thëngjili aktiv për përdorim ne sistemet e komprimimit te ajrit , te cilët 

janë pjesë makinash; Filtra nen presion te lartë te cilët janë pjesë makinash; separatorë -

ndarës te kondenzatit te cilët janë pjesë makinash; pastrues automatik; pajisje për ftohje, të 

cilët i përkasin klases se 07 ; ftohës motoresh, kompresorë ose ventilues; kondenzatorë ne 

ajër; instalacione për kondenzim;  mbajtëset te cilat janë pjesë makinash; separatorë-ndarës 

vaji te cilët janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe mushama( de- Oilers) për ndarjën   e 

vajit dhe ajërit; pjesë për kompresorë dhe makina; pjesë për kalldaja me motor; kanjelë te 

cilat janë pjesë makinash ose motoresh; mbyllësit te cilët janë pjesë makinash; Sisteme 

Kryesore  për mbushjën e ajërit të komprimuar (pajisje kontrolluese për rregullimin e ajërit 

të komprimuar, te cilët janë pjesë të makinave); Rezervoare pë ajrin e komprimuar, te cilët 

janë pjesë makinash; rregullatorë të cilët janë pjesë makinash; rregullatorë te shpejtësive 

për makina dhe motror;  rregullatorë të shtypjës, të cilët janë pjesë makinash; piston të cilet 

janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe pistonët me presion; piston për zvogëlimin e 

shtypjës te cilët janë pjesë makinash; Kontrolluesit pneumatic për makina dhe motor;  

motor, përpos motorëve për automjete tokësore;  elektromotor, përpos për automjete 

tokësore; gjeneratorë te energjisë elektrike;Shtëpiza  për makina; mbajtëse për makina; 

baza pë mbajtjën e makinave; tavolina për makina; kontaktuese dhe rripa levizës, përpos 

për automjete tokësore; kuti të ndrruesit te shpejtësive, përpos për automjete tokësore; 

kushineta cilindrike; lidhëse boshti te cilat janë makina; shufër  për ndezje me dorë të 

motorit si pjesë makinash; bosht me gunga; rrota përmakina; bosht për makina ;  membrana 

pompe; Kompresor; turbo kompresor; ventilator për motor ; pajisje kunder ndotjës për 

motor dhe /ose kompresor,  të cilët janë pjesë makinash dhe motoresh;  shëndrruesit e 

ngrohjës te cilë janë pjesë makinash ; pjesë për te gjitha produktet e cekura , te cilat i 

përkasin klases se  07;pajisje sigurie per kompresor, përkatësisht valvula sigurie, valvulë 

rregullimi;rezervoare për ajrin e komprimuar- ngjeshur  te cilët janë pjesë të kompresorëve, 

makinave dhe motorëve; pajisje rregullative dhe sigurie për kompresorë;  

11  Aparate, pajisje dhe makina për pastrimin e ajrit, duke përfshirë për komprimimin e 

ajrit  për ftohje, kryesisht për ndarjën –separacionin  dhe deponimin e e kontaminimit te 

forte ose lëngët  nga ajri i komprimuar; Instalacione për filtrimin e ajrit; Aparate për 

pastrimin e ajrit  dhe makina për pastrim ajri; thares te ajrit,duke përfshirë tharesit e ajrit te 

komprimuar;  tharesit absorbues; tharesit ftohes; tharesit membranë; aparate per tharjen dhe 

instalime për tharje; pajisje për tharje; aparate ftohëse, makina ftohëse dhe instalacione 

ftohëse; pajisje për ftohjën e ajrit; pajisje për ftohjen e ajrit, duke përfshirë pajisje per 

ftohjën e ajrit te komprimuar; përçuesit te kondenzatit për ajrin e komprimuar  te cilat janë 

pjesë te pajisjeve ftohëse;  shëndrruesit e  ngrohjes, te cilët i përkasin klases 11 ; 

Aparate dhe makina për përpunimin e ujit te kondenzuar permes pastrimit dhe ose filtrimit; 

Filtra ajri per klimatizim; filtra te cilët përdoren – shfrytëzohën ne amvisni dhe instalacione 

industriale; sisteme filtrimi, duke përfshirë edhe instalacionet per filtrimin e ajrit; filtra per 

ajrin e komprimuar; filtra te pluhurit  per perdorim ne instalacione te ajrit te komprimuar; 

Llampa për pastrimin e ajrit te cilat i shkatrrojnë bakteret; aparate dhe pajisje per 

sterilizimin e ajrit; pajisje rregullative dhe sigurie per pajisje te gazit ; robineta per tuba; 



Pajisje sigurie për kompresor, përkatësisht nderpreresi mbrojtes, nderpreres i shtypjes; 

Rezervoare per ajrin e komprimuar te cilet janë pjesë  e produkteve te lartëpërmendura  e 

cila i perket klasesi 11 ; pjesë te produkteve te lartëpërmendura, te cilat i përkasin klases 11  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/227 

(220) 19/03/2014 

(300) 302013006922.  07/10/2013  DE 

(731)  Toni Gard Fashion GmbH,  

Huschbergerstrasse 20, 40212 Düsseldorf, 

DE 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  Seaside 

(546) 

 
 

 

(511) 3  sapun, parfimeri, vaj eterik, produkte për trup dhe trajtim të bukurisë, parfem, ujë 

toaleti    
 

 

(210)  KS/M/ 2014/228 

(220) 19/03/2014 

(300)  

(731)  KT & G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  ESSE CHANGE 

(546) 

 
 

 

(511) 34  duhan; cigareta; cigare; burmut; latër për cigare; llulla për duhan, të cilat nuk janë 

nga metale të çmuara; filtra për cigare; kuti për cigare të cilat nuk janë nga metali i çmuar; 

çese për duhan; shkrepsa për cigare, të cilat nuk janë nga metali i çmuar; shkrepsa; pastrues 

për llulla, nga duhani; taketuke për duhanpirës, të cilat nuk janë nga metali i çmuar; prerëse 

për cigare  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/229 

(220) 19/03/2014 

(300)  

(731)  S.C. Johnson & Son, Inc  

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 

53403-2236, US 

(526)  

(591) - 

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

(540)   

(546) 

 



Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

 

(511) 3  Parfume dhome ose atmosfere/ajri; vajë esencial për atmosferë; preparate për 

aroma ajri; preparate për parfume ajri; erëza; aroma; preparate për pastrimin, polirimin, 

fërkimin dhe gërryerjen; dyll; tharje; sapunë; detergjentë  

4  Qirinjë; qirinjë me aromë; dyll i shkrirë 

5  Preparate për pastrimin e ajrit; preparate për sanitizimin e ajrit (për pastrimin nga 

mikrobet); preparate për neutralizmin e aromave të pakëndshme; deodorant jo për përdorim 

personal; deodorant për dhomë ose atmosferë; deodorant për tepih; deodoramt për tekstil; 

preparatë për vrasjen e mirkobeve; dezinfektues në formë të lëngut dhe sprejit  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/230 

(220) 19/03/2014 

(300)  

 

(731)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station ,New 

Jersey 08889, US 

(526)  

(591)  

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  TACIVIEN 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 

(210)  KS/M/ 2014/231 

(220) 19/03/2014 

(300)  

(731)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station,New 

Jersey 08889, US 

(526)  

(591)  

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  JEGZO 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 

(210)  KS/M/ 2014/234 

(220) 20/03/2014 

(300) AM 50527/2013  25/09/2013  AT 

(731)  OMV Refining & Marketing GmbH 

Trabrennstrasse 6-8, 1020,Vienna, AT 

(526)  

(540)  MOVING LIVE 

(546) 

 
 

 



(591)  

(740) Iliriana Osmani Sereqi nga avokatura 

"Osmani"Rr. "Nena Tereze" 34/7 Prishtinë 
 

(511) 4  Vajra industriale dhe yndyrna; lubrifikantë; kompozime të detyrueshme pluhur; 

karburante (përfshirë likuidet  motorike); vajra të posaçme për qëllime teknike; benzinë; vaj 

për ngrohje; gazra, për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë, veçanërisht gazra të lëngshëm 

dhe të ngjeshur për forcë shtytëse, gatim dhe qëllime të  ngrohjes; energji elektrike  

35  Reklamim; menaxhim i biznesit, në veçanti menaxhim i biznesit të stacioneve për 

furnizim me karburante, instalimet larëse dhe rafineri;  administrim biznesi;  veprimtaritë e 

zyrës; shërbimet e shitjes me pakicë që kanë të bëjnë me ushqim, pije, mallra shtëpiake, 

artikujt  e nevojshëm për udhëtime, revista, materiale byroteknike, lodra, mallra elektrike, 

mediat argëtuese, foto pajisje, gota, mallra farmaceutike, tekstile, çanta , pjesë të 

automjeteve, pajisje për automjetet, akcesorë për automjete, naftë, vajra motorikë, artikujt 

për përkujdesjen ndaj makinave,  lule, dhurata, suvenire, mallra dekorative, duhan, artikuj 

për duhanpirësit, bileta lotarie, bileta për ngjarje, leje për të përdorur rrugët; reklamat, në 

veçanti  organizimi dhe menaxhimi i biznesit  në lidhje me besnikërinë e konsumatorëve, 

skemave nxitëse dhe promovuese; reklamave, veçanërisht përmes garimeve; promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve (promovimin e shitjes për të tjerët), respektivisht  

shërbimet e kartës së besnikërisë 

36  Çështjet financiare, përkatësisht lëshimi i kartelave të pagesës, kartela debiti dhe kartela 

krediti, si dhe kartelat e besnikësirë  

37  Shërbimet e instalimeve larëse; larëset e  automjeteve; mirëmbajtja dhe riparimi i 

automjeteve dhe mjeteve motorike; pastrimi i automjeteve; montimi dhe riparimi i gomave 

të automjeteve, për aq sa janë të përfshira në klasën 37, montimi i akcesorëve për automjete 

motorike; shërbimet e mbushjes së karburantëve për automjetet motorike; shërbimet e 

pompave të benzinës (furnizimin me karburant dhe mirëmbajtje  

41  Ofrimi i objekteve rekreative, përkatësisht ofrimi i fushave për lojëra të fëmijëve në 

stacionet e shërbimit dhe bujtina; lojërat e fatit, përkatësisht garimet (ndeshjet);  

43  Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve, në mënyrë të veçantë në kafene, kantina, 

restorante, bar-rostiçeri dhe bujtina  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/235 

(220) 20/03/2014 

(300)  

(731)  Corby Spirit and Wine Limited 

 225 King Street West, Suite 1000,Toronto, 

Ontario, M5V 3M2, CA 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  LAMB'S 

(546) 

 
 

 

(511) 33  Pije alkoolike (pos birrave)  

 
 



(210)  KS/M/ 2014/236 

(220) 20/03/2014 

(300) 012217568  11/10/2013  OH 

(731)  Irish Distillers Limited 

 Simmonscourt House, Simmonscourt Road, 

Ballsbridge, Dublin 4, IE 

(526)  

(591) Ngjyrë e gjelbër, ngjyrë krem, e kuqe, 

e zezë, e bardhë, ngjyrë ari- 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 33  Pije alkoolike të distiluara; Uiski Irlandez; pije alkoolike të gjitha që përmbajnë 

Uiski Irlandez; Likere  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/237 

(220) 20/03/2014 

(300)  

(731)  UNIVERSAL FOOD shpk 

  Rr. Nena Tereza nr.1, KS 

(526)  

(591)  bardh ,e kuqe 

(740) Arben Hadri 

Rr. Velania nr.25 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 30  Prodhimi i miellit nga gruri  

 
 
 

(210)  KS/M/ 2014/238 

(220) 20/03/2014 

(300)  

(731)  UNIVERSAL FOOD shpkRr. Nena 

Tereza nr.1, KS 

(526)  

(591) E bardhe E kaltër E verdhe 

(740) Arben Hadri 

Rr. Velania nr.25 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 30  Prodhimi i miellit nga gruri  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/239 (540)   



(220) 20/03/2014 

(300)  

(731)  R & A Bailey & Co. 

Nangor House, Western Estate, Nangor 

Road, Dublin 12, , IS 

(526)  

(591) E zezë, e bardhë, e artë, bezh, e kaftë, 

e portokalltë, e kuqe, e hirtë, e gjelbërt, e 

kaltërt, rozë, jargavan, e verdhë dhe ngjyrë 

kremi - 

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(546) 

 

 

(511) 33  Pije alkoholike përpos birrave   

 
 

(210)  KS/M/ 2014/240 

(220) 20/03/2014 

(300)  

(731)  Europrinty SH.P.K                                                       

Rr.E  Hekurudhes pn ,12000 Fushë Kosove,, 

KS 

(526)  

(591) E zeze , e bardh , kaltert , e verdh , 

pembe e mbyllt.- 

(740)  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 2  Bojra, verniqe, llaqe, ruajtes ndaj ndryshkut dhe kalbjes se lendesse drurit, 

ngjyrues, acide , rrëshira, natyrore te paperpunuara,metale në formëfletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët  

9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografiket, 

optikë, peshues, mates, sinjalizues, kontrollues(mbikëqyres) per shpetimin e jetes dhe 

mesimdhenie, aparate dhe instrumente per përcmim, ndryshimin transformimin, 

grumbullimin, pershtatje ose kontrollimin e elektricitetit, aparate rexhistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi te tingujve dhe imazheve, transportues të dhënash magnetike, disqe 

rexhistrimi, makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me 

monedha, klasa llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojn të dhëna,aparate për të 

fikur zjarrin   

35  Reklamat, menaxhim biznesi, administrim biznesi , sherbime zyre  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/241 

(220) 20/03/2014 

(300)  

(731)  HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD.Administration Building Huawei 

Technologies Co., Ltd.Bantian,Longgang 

(540)   

(546) 



District, Shenzhen, CN 

(526)  

(591) - 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

 

 

(511) 9  Telefonat mobil të mençur; kompjuterët tablet; bateritë për telefona mobil; bateritë 

për ruterë pa tela; bateritë për modemë; bateritë për kompjuterë tablet; bateri solare; bateri 

për pajisje për komunikim; kamera; dëgjuese; burime të transferueshme të energjisë për 

telefona mobil apo kompjuterë tablet; aparate për video konferenca në distancë; maska 

mbrojtëse për telefona mobil; maska mbrojtëse për kompjuterë tablet; mbulesa mbrojtëse 

për telefona mobil; mbulesa mbrojtëse për kompjuterë tablet; ram digjital të fotografisë; 

kuti set-top; invertorë; aparate të monitorimit; çip me qark të integruar; burime të energjisë 

me tension të ulët; audio dhe video marrës; kabllo elektrik; kabllo elektrik për nëndetëse; 

ndërprerës fotoelektrik (bateri); bankomate (ATM); aparaturë për përpunimin e të dhënave 

që përdoret për menaxhimin e rradhës së klientëve në fushën e industrive të shërbimeve me 

shallter; softuer kompjuterikë për azhurimin dhe ruajtjen e të dhënave, fotografive dhe 

videove të kontakteve në telefona mobil; softuer kompjuterik për mbrojtjen e intimitetit të 

pronarëve të telefonave mobil; ekrane për telefona mobil; filma mbrojtës për telefona 

mobil; mbrojtës për telefona mobil; filma mbrojtës për kompjuterë tablet; burim i furnizimit 

me energji elektrike të pandërprerë për dhomat e makinerive; aparat për rregullim të 

tensionit; byzylykë të mençur që përdoren me telefona mobil; orë të mençura që përdoren 

me telefona mobil; linjat e të dhënave për telefona mobil; kompjuterë tablet dhe aparatura 

të komunikimit; sistemi softuerik operativ për telefona mobil; mbushës për telefona mobil 

dhe kompjuterë tablet; serverë për dhomë të kompjuterit (harduer i kompjuterit); softuerë 

për serverë të dhomës së kompjuterit; monitorë (harduer i kompjuterit); monitorë 

(programe kompjuterike); softuer për shkëmbimin e mesazheve në çast; adapterë  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/242 

(220) 20/03/2014 

(300)  

(731)  HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD.   Administration Building Huawei 

Technologies Co., Ltd. Bantian,Longgang 

District, Shenzhen, CN 

(526)  

(591) - 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 9  Telefonat mobil të mençur; kompjuterët tablet; bateritë për telefona mobil; bateritë 

për ruterë pa tela; bateritë për modemë; bateritë për kompjuterë tablet; bateri solare; bateri 



për pajisje për komunikim; kamera; dëgjuese; burime të transferueshme të energjisë për 

telefona mobil apo kompjuterë tablet; aparate për video konferenca në distancë; maska 

mbrojtëse për telefona mobil; maska mbrojtëse për kompjuterë tablet; mbulesa mbrojtëse 

për telefona mobil; mbulesa mbrojtëse për kompjuterë tablet; ram digjital të fotografisë; 

kuti set-top; invertorë; aparate të monitorimit; çip me qark të integruar; burime të energjisë 

me tension të ulët; audio dhe video marrës; kabllo elektrik; kabllo elektrik për nëndetëse; 

ndërprerës fotoelektrik (bateri); bankomate (ATM); aparaturë për përpunimin e të dhënave 

që përdoret për menaxhimin e rradhës së klientëve në fushën e industrive të shërbimeve me 

shallter; softuer kompjuterikë për azhurimin dhe ruajtjen e të dhënave, fotografive dhe 

videove të kontakteve në telefona mobil; softuer kompjuterik për mbrojtjen e intimitetit të 

pronarëve të telefonave mobil; ekrane për telefona mobil; filma mbrojtës për telefona 

mobil; mbrojtës për telefona mobil; filma mbrojtës për kompjuterë tablet; burim i furnizimit 

me energji elektrike të pandërprerë për dhomat e makinerive; aparat për rregullim të 

tensionit; byzylykë të mençur që përdoren me telefona mobil; orë të mençura që përdoren 

me telefona mobil; linjat e të dhënave për telefona mobil; kompjuterë tablet dhe aparatura 

të komunikimit; sistemi softuerik operativ për telefona mobil; mbushës për telefona mobil 

dhe kompjuterë tablet; serverë për dhomë të kompjuterit (harduer i kompjuterit); softuerë 

për serverë të dhomës së kompjuterit; monitorë (harduer i kompjuterit); monitorë 

(programe kompjuterike); softuer për shkëmbimin e mesazheve në çast; adapterë  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/243 

(220) 20/03/2014 

(300)  

(731)  HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD.  Administration Building Huawei 

Technologies Co., Ltd.Bantian,Longgang 

District, Shenzhen, CN 

(526)  

(591) - 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 9  Telefonat mobil të mençur; kompjuterët tablet; bateritë për telefona mobil; bateritë 

për ruterë pa tela; bateritë për modemë; bateritë për kompjuterë tablet; bateri solare; bateri 

për pajisje për komunikim; kamera; dëgjuese; burime të transferueshme të energjisë për 

telefona mobil apo kompjuterë tablet; aparate për video konferenca në distancë; maska 

mbrojtëse për telefona mobil; maska mbrojtëse për kompjuterë tablet; mbulesa mbrojtëse 

për telefona mobil; mbulesa mbrojtëse për kompjuterë tablet; ram digjital të fotografisë; 

kuti set-top; invertorë; aparate të monitorimit; çip me qark të integruar; burime të energjisë 

me tension të ulët; audio dhe video marrës; kabllo elektrik; kabllo elektrik për nëndetëse; 

ndërprerës fotoelektrik (bateri); bankomate (ATM); aparaturë për përpunimin e të dhënave 

që përdoret për menaxhimin e rradhës së klientëve në fushën e industrive të shërbimeve me 

shallter; softuer kompjuterikë për azhurimin dhe ruajtjen e të dhënave, fotografive dhe 

videove të kontakteve në telefona mobil; softuer kompjuterik për mbrojtjen e intimitetit të 

pronarëve të telefonave mobil; ekrane për telefona mobil; filma mbrojtës për telefona 



mobil; mbrojtës për telefona mobil; filma mbrojtës për kompjuterë tablet; burim i furnizimit 

me energji elektrike të pandërprerë për dhomat e makinerive; aparat për rregullim të 

tensionit; byzylykë të mençur që përdoren me telefona mobil; orë të mençura që përdoren 

me telefona mobil; linjat e të dhënave për telefona mobil; kompjuterë tablet dhe aparatura 

të komunikimit; sistemi softuerik operativ për telefona mobil; mbushës për telefona mobil 

dhe kompjuterë tablet; serverë për dhomë të kompjuterit (harduer i kompjuterit); softuerë 

për serverë të dhomës së kompjuterit; monitorë (harduer i kompjuterit); monitorë 

(programe kompjuterike); softuer për shkëmbimin e mesazheve në çast; adapterë  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/244 

(220) 20/03/2014 

(300)  

(731)  JOHNSON & JOHNSON(New 

Jersey corporation)   One Johnson & 

Johnson Plaza , New Brunswick, New 

Jersey, US 

(526)  

(591) Bardhë, zi- 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 3  Produkte për kujdesje të fytyrës, kryesisht, për pastrimin e fytyrës, skrab për 

fytyrë, zbutës të fytyrës së thatë, faculeta të lagëta kozmetike; produkte pastrimi (larje) të 

trupit  

5  Preparate medicinale për kujdesje të lëkurës për trajtimin e akneve  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/245 

(220) 21/03/2014 

(300)  

(731)  rck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station,New 

Jersey 08889, US 

(526)  

(591)  

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  PAZAMBRO 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 

(210)  KS/M/ 2014/246 

(220) 21/03/2014 

(300)  

(731)  Europrinty SH.P.K 

(540)   

(546) 



Rr.E  Hekurudhes pn ,12000 Fushë Kosove, 

KS 

(526)  

(591) - 

(740)  

 
 

 

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografiket, optikë, peshues, mates, sinjalizues, kontrollues (mbikëqyres) per 

shpetimin e jetes dhe mesimdhenie, aparate dhe instrumente per përcmim, ndryshimin 

transformimin, grumbullimin, pershtatje ose kontrollimin e elektricitetit, aparate 

rexhistrimi, transmetimi ose riprodhimi te tingujve dhe imazheve, transportues të dhënash 

magnetike, disqe rexhistrimi, makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedha, klasa llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojn të 

dhëna,aparate për të fikur zjarrin   

16  Leter karton dhe mallrat e prodhuara prej ketyre materialve qe nuk jane perfshir ne 

klasa tjera, materiale te shtypura , material per lidhje librash, fotografi, artikuj shkrimi, 

gjites per qellime kancelarie ose shtepie, materiale artistësh, furqa bojrash, makina shkrimi 

dhe artikuj te nevojshem per zyre ( perveq orendive) , materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie ( perveq aparateve) materiale plastike per paketim( qe nuk perfshihen ne lasa 

tjera,) modele stampuese , kallëpe stampimi  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/247 

(220) 21/03/2014 

(300)  

(731)  Theranda Group sh.p.k 

  Shiroke 23000 Suharekë, KS 

(526)  

(591) E Zezë ( Black )C:0  M:0 Y:0 K:100 

(740)  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 33  Vere dhe pije alkoolike, ekstrakte rrushi alkoolike; pije alkoolike qe permbajne 

leng rrushi; pije alkoolike qe permban rrush; pije e distiluar; pikete (pije e pergatitur nga 

futja e bersive te rrushit ne uje  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/248 

(220) 21/03/2014 

(300)  

(731)  Suhareka Verari sh.p.k. 

  Shiroke 23000 Suharekë, KS 

(526)  

(591) E Zezë ( Black )C:0  M:0 Y:0 K:100 

(740)  

 

(540)   

(546) 



 

 

 

(511) 33  Vere dhe pije alkoolike, ekstrakte rrushi alkoolike; pije alkoolike qe permbajne 

leng rrushi; pije alkoolike qe permban rrush; pije e distiluar; pikete (pije e pergatitur nga 

futja e bersive te rrushit ne uje  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/249 

(220) 21/03/2014 

(300)  

(731)  N.T.SH ARTECH 

  NAZIM GAFURI NR 5, KS 

(526)  

(591) E ZEZE E GJELBERT- 

(740)  

 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta 

shekencore,detare,vezhgues,fotografike,kinematografike,optike,  

Peshues,mates,sinjalizues,kontrollues (mbikqyres) per shpetimin e jetes dhe 

masimdhenie,aparate dhe instrumente per 

perqimin,ndryshimin,transformimin,grumbulliminin,pershtatjen ose kontrollimin e 

elektriciteti,aparate regjistrimi,transmetimi ose riprodhimi te tingujve dhe 

imazheve,transportues te dhenash magnetike,disqe regjistrimi , makina shitjete automatike 

dhe mekanizma per aparate qe vihen ne pune me monedhe kasa llogaritese ,makina 

llogaritese,paisjet dhe kompjutera qe perpunojne te dhena,aparate per te fikur zjarrin 

16  Leter,karton dhe mallra te prodhuara prej ketyre matrialave qe nuk jane perfshihen ne 

klasa  

te tjera,matrilaet te shtypura ,matrilae per lidhjen librash,fotgrafi,artikuj shkrimi,njtes per 

qellime kancelarie ose shtepie,matrilae artistesh,furca te bojrash,makina shkrimi dhe artikuj 

te nevojshme zyre(pervec orendive),matriale udhezuese dhe mesim dhenje(pervec 

aparateve),matrilae plastike per paketim(qe nuk perfshihen ne klasa te tejera)modele 

stampuese,kallepe stampimi 35  eklamat,menaxhimet biznisi,administratim 

biznisi,sherbime zyre  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/250 

(220) 21/03/2014 

(300)  

(731)  N.T.SH ARTECH 

(540)   

(546) 

 



  NAZIM GAFURI NR 5, KS 

(526)  

(591)  E zeze e gjelbert- 

(740)  
  

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shekencore,detare,vezhgues,fotografike,kinematografike, 

optike, Peshues,mates,sinjalizues,kontrollues (mbikqyres) per shpetimin e jetes dhe 

masimdhenie,aparate dhe instrumente per perqimin,ndryshimin,transformimin, 

grumbulliminin,pershtatjen ose kontrollimin e elektriciteti,aparate regjistrimi,transmetimi 

ose riprodhimi te tingujve dhe imazheve,transportues te dhenash magnetike,disqe 

regjistrimi , makina shitjete automatike dhe mekanizma per aparate qe vihen ne pune me 

monedhe kasa llogaritese ,makina llogaritese,paisjet dhe kompjutera qe perpunojne te 

dhena,aparate per te fikur zjarrin 

 16  Leter,karton dhe mallra te prodhuara prej ketyre matrialave qe nuk jane perfshihen ne 

klasa te tjera,matrilaet te shtypura ,matrilae per lidhjen librash,fotgrafi,artikuj shkrimi,njtes 

per qellime kancelarie ose shtepie,matrilae artistesh,furca te bojrash,makina shkrimi dhe 

artikuj te nevojshme zyre(pervec orendive),matriale udhezuese dhe mesim dhenje(pervec 

aparateve),matrilae plastike per paketim(qe nuk perfshihen ne klasa te tejera)modele 

stampuese,kallepe stampimi 

35  Reklamat,menaxhimet biznisi,administratim biznisi,sherbime zyre  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/251 

(220) 21/03/2014 

(300)  

(731)  N.T.SH ARTECH 

  NAZIM GAFURI NR 5, KS 

(526)  

(591)  

(740)  
 

(540)  LEKSUS 

(546) 

 
 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shekencore,detare,vezhgues, 

fotografike,kinematografike,optike, Peshues,mates, sinjalizues,kontrollues (mbikqyres) per 

shpetimin e jetes dhe masimdhenie,aparate dhe instrumente per 

perqimin,ndryshimin,transformimin,grumbulliminin,pershtatjen ose kontrollimin e 

elektriciteti,aparate regjistrimi,transmetimi ose riprodhimi te tingujve dhe 

imazheve,transportues te dhenash magnetike,disqe regjistrimi , makina shitjete automatike 

dhe mekanizma per aparate qe vihen ne pune me monedhe kasa llogaritese ,makina 

llogaritese,paisjet dhe kompjutera qe perpunojne te dhena,aparate per te fikur zjarrin 

 16  Leter,karton dhe mallra te prodhuara prej ketyre matrialave qe nuk jane perfshihen ne 

klasa  te tjera,matrilaet te shtypura ,matrilae per lidhjen librash,fotgrafi,artikuj shkrimi,njtes 

per qellime kancelarie ose shtepie,matrilae artistesh,furca te bojrash,makina shkrimi dhe 

artikuj te nevojshme zyre(pervec orendive),matriale udhezuese dhe mesim dhenje(pervec 

aparateve),matrilae plastike per paketim(qe nuk perfshihen ne klasa te tejera)modele 

stampuese,kallepe stampimi 

35  Reklamat,menaxhimet biznisi,administratim biznisi,sherbime zyre  



 
 

(210)  KS/M/ 2014/252 

(220) 21/03/2014 

(300) 4-2013-22880  03/10/2013  VM 

(731)  Zott SE & Co. KG 

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

(526)  

(591) - 

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Qumësht, produkte te qomështit, kryesisht  qumësht për pije, qumësht i thartuar 

dhallë; jogurt, jogurt frutash, jogurt nga çokolata ose jogurt nga kakao; pije te perziera 

qumështi pa alkool, (në të cilat dominon qumështi), kefiri, ajka, djath i butë i bardhë, djath i 

butë i bardhë me fruta ose perime; deserte te cilat përbahën kryesisht nga qumështi dhe 

melmesave me xhelatinë dhe/ose nishestës si mjete lidhëse; gjalpë, gjalpë e pastruar, djath 

dhe produkte nga djathi, qumësht dhe hirrë  pluhur si gjëra ushqimore, jogurt dietik për 

përdorim jo medicinal  

30  Pudinge, akull për ushqim, pluhur për akullore  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/253 

(220) 24/03/2014 

(300) AM 51231/2013  16/12/2013  AT 

(731)  OMV Refining & Marketing GmbH 

Trabrennstrasse 6-8, 1020, Vienna, AT 

(526)  

(591) E kuqe, e kaltërt e mbyllur, e bardhë - 

(740) Iliriana Osmani Sereqi nga avokatura 

"Osmani" Rr. "Nena Tereze" 34/7 Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 4  Vajra industriale dhe yndyrna; lubrifikantë; kompozime të detyrueshme pluhur; 

karburante (përfshirë likuidet  motorike); vajra të posaçme për qëllime teknike; benzinë; vaj 

për ngrohje; gazra, për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë, veçanërisht gazra të lëngshëm 

dhe të ngjeshur për forcë shtytëse, gatim dhe qëllime të  ngrohjes; energji elektrike  

35  Reklamim; menaxhim i biznesit, në veçanti menaxhim i biznesit të stacioneve për 

furnizim me karburante, instalimet larëse dhe rafineri;  administrim biznesi;  veprimtaritë e 

zyrës; shërbimet e shitjes me pakicë që kanë të bëjnë me ushqim, pije, mallra shtëpiake, 

artikujt  e nevojshëm për udhëtime, revista, materiale byroteknike, lodra, mallra elektrike, 

mediat argëtuese, foto pajisje, gota, mallra farmaceutike, tekstile, çanta , pjesë të 

automjeteve, pajisje për automjetet, akcesorë për automjete, naftë, vajra motorikë, artikujt 

për përkujdesjen ndaj makinave,  lule, dhurata, suvenire, mallra dekorative, duhan, artikuj 

për duhanpirësit, bileta lotarie, bileta për ngjarje, leje për të përdorur rrugët; reklamat, në 



veçanti  organizimi dhe menaxhimi i biznesit  në lidhje me besnikërinë e konsumatorëve, 

skemave nxitëse dhe promovuese; reklamave, veçanërisht përmes garimeve; promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve (promovimin e shitjes për të tjerët), respektivisht  

shërbimet e kartës së besnikërisë  

36  Çështjet financiare, përkatësisht lëshimi i kartelave të pagesës, kartela debiti dhe kartela 

krediti, si dhe kartelat e besnikësirë  

37  Shërbimet e instalimeve larëse; larëset e  automjeteve; mirëmbajtja dhe riparimi i 

automjeteve dhe mjeteve motorike; pastrimi i automjeteve; montimi dhe riparimi i gomave 

të automjeteve, për aq sa janë të përfshira në klasën 37, montimi i akcesorëve për automjete 

motorike; shërbimet e mbushjes së karburantëve për automjetet motorike; shërbimet e 

pompave të benzinës (furnizimin me karburant dhe mirëmbajtje  

41  Ofrimi i objekteve rekreative, përkatësisht ofrimi i fushave për lojëra të fëmijëve në 

stacionet e shërbimit dhe bujtina; lojërat e fatit, përkatësisht garimet (ndeshjet  

43  Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve, në mënyrë të veçantë në kafene, kantina, 

restorante, bar-rostiçeri dhe bujtina  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/254 

(220) 24/03/2014 

(300) AM 51233/2013  16/12/2013  AT 

(731)  OMV Refining & Marketing GmbH 

Trabrennstrasse 6-8, 1020, Vienna, AT 

(526)  

(591) E kaltër e mbyllur, e gjelbërt, e bardhë 

(740) Iliriana Osmani Sereqi nga avokatura 

"Osmani" Rr. "Nena Tereze" 34/7 Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 4  Vajra industriale dhe yndyrna; lubrifikantë; kompozime të detyrueshme pluhur; 

karburante (përfshirë likuidet  motorike); vajra të posaçme për qëllime teknike; benzinë; vaj 

për ngrohje; gazra, për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë, veçanërisht gazra të lëngshëm 

dhe të ngjeshur për forcë shtytëse, gatim dhe qëllime të  ngrohjes; energji elektrike  

35  Reklamim; menaxhim i biznesit, në veçanti menaxhim i biznesit të stacioneve për 

furnizim me karburante, instalimet larëse dhe rafineri;  administrim biznesi;  veprimtaritë e 

zyrës; shërbimet e shitjes me pakicë që kanë të bëjnë me ushqim, pije, mallra shtëpiake, 

artikujt  e nevojshëm për udhëtime, revista, materiale byroteknike, lodra, mallra elektrike, 

mediat argëtuese, foto pajisje, gota, mallra farmaceutike, tekstile, çanta , pjesë të 

automjeteve, pajisje për automjetet, akcesorë për automjete, naftë, vajra motorikë, artikujt 

për përkujdesjen ndaj makinave,  lule, dhurata, suvenire, mallra dekorative, duhan, artikuj 

për duhanpirësit, bileta lotarie, bileta për ngjarje, leje për të përdorur rrugët; reklamat, në 

veçanti  organizimi dhe menaxhimi i biznesit  në lidhje me besnikërinë e konsumatorëve, 

skemave nxitëse dhe promovuese; reklamave, veçanërisht përmes garimeve; promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve (promovimin e shitjes për të tjerët), respektivisht  

shërbimet e kartës së besnikërisë  

36  Çështjet financiare, përkatësisht lëshimi i kartelave të pagesës, kartela debiti dhe kartela 

krediti, si dhe kartelat e besnikësirë  

37  Shërbimet e instalimeve larëse; larëset e  automjeteve; mirëmbajtja dhe riparimi i 

automjeteve dhe mjeteve motorike; pastrimi i automjeteve; montimi dhe riparimi i gomave 



të automjeteve, për aq sa janë të përfshira në klasën 37, montimi i akcesorëve për automjete 

motorike; shërbimet e mbushjes së karburantëve për automjetet motorike; shërbimet e 

pompave të benzinës (furnizimin me karburant dhe mirëmbajtje  

41  Ofrimi i objekteve rekreative, përkatësisht ofrimi i fushave për lojëra të fëmijëve në 

stacionet e shërbimit dhe bujtina; lojërat e fatit, përkatësisht garimet (ndeshjet);  

43  Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve, në mënyrë të veçantë në kafene, kantina, 

restorante, bar-rostiçeri dhe bujtina  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/255 

(220) 25/03/2014 

(300)  

(731)  OMV Refining & Marketing GmbH 

 Trabrennstrasse 6-8, 1020,Vienna, AT 

(526)  

(591)  

(740) Iliriana Osmani Sereqi nga avokatura 

"Osmani" Rr. "Nena Tereze" 34/7 Prishtinë 
 
 

(540)  MAXXMotion 

(546) 

 
 

 

(511) 1  aditivë kimik për karburante  

4  Vajra industrialë dhe yndyrna;  lubrifikantë;  karburante (duke përfshirë likuidë motorik) 

dhe iluminantë  

42  shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike; analiza  industriale; shërbime të 

hulumtimit  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/256 

(220) 25/03/2014 

(300)  

(731)  OMV Refining & Marketing GmbH 

 Trabrennstrasse 6-8, 1020,Vienna, AT 

(526)  

(591) Ngjyrë gri dhe ngjyrë ari - 

(740) Iliriana Osmani Sereqi nga avokatura 

"Osmani" Rr. "Nena Tereze" 34/7 Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 1 Aditivë kimik për karburante  

4  Vajra industrialë dhe yndyrna;  lubrifikantë;  karburante (duke përfshirë likuidë motorik) 

dhe iluminantë  

42  shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike; analiza  industriale; shërbime të 

hulumtimit.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/257 

(220) 25/03/2014 

(300)  

(540)   

(546) 

 



(731)  OMV Refining & Marketing GmbH 

Trabrennstrasse 6-8, 1020,Vienna, AT 

(526)  

(591) - 

(740) Iliriana Osmani Sereqi nga avokatura 

"Osmani" Rr. "Nena Tereze" 34/7 Prishtinë 
 

 

 

(511) 1  Aditivë kimik për karburante  

4 Vajra industrialë dhe yndyrna; lubrifikantë; karburante (duke përfshirë likuidë motorik) 

dhe iluminantë  

42  shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike; analiza  industriale; shërbime të 

hulumtimit  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/258 

(220) 25/03/2014 

(300)  

(731)  Pivovarna Union d.d. 

Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI 

(526)  

(591) - 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)    

(546) 

 

 

 

(511) 32  Birrat; përzierjet e birrës së ndritshme dhe te errët; birrat pa alkool; birrat me pak 

kalori dhe birrat me pak alkool; pijet e hopit; përzierje e birrës me lëngje të frutave, 

ekstraktet e frutave dhe/ose pijet te aromatizuara me frute; shandy (përzierje e birrës dhe 

limonadës); përzierje e birrës dhe pijeve jo-alkoolike; uji mineral; uji i pijshëm; ujerat e 

tryezës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid karboni; limonadat; pije të aromatizuara 

me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve të frutave; pijet jo alkoolike të lëngjeve 

të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  

përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me 

qumësht, produkte të qumështit ose desertët e qumështit; pijet dhe lëngjet e perimeve; pijët 

jo alkoolike te perimeve ose pijet me perime; pijet jo alkoolike te fermentuara.   

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e birrave, ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo 

alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për 

përgatitjen e pijeve,  uji i pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); reklamimi; shërbimet 

e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i biznesit tregtar; administrimi i biznesit; 

funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitje me ankand; 

reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; qiradhënie e 

hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; prezantimi 

(demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; reklamimi i 

publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e publicitetit; 

reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; hulumtimi i tregut; 



publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për qëllime komerciale 

dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave biznesore, panaireve, 

ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi.  

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

birrës, birrave të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e 

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

kamionëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; 

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 

transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/259 

(220) 26/03/2014 

(300)  

(731)  Gaja S.S. 

An Italian societa semplice of Via Torino 

18,I-12050 Barbaresco (CN), IT 

(526)  

(591)  

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

"Pallaska @ Asociates"Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  GAJA 

(546) 

 
 

 

(511) 33  Pije alkoolike, përveç birrave  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/260 

(220) 26/03/2014 

(300)  

(731)  YUYAO VISTAR ELECTRONIC 

SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.  

QUNLI VILLAGE, XIBEI ROAD, 

YUYAO CITY ZHEJIANG PROVINICE , 

CN 

(526)  

(591) - 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 9  Objektivat (lente) (optika); Kamera (fotografi); blic-llamba (fotografi); drita-blici 

(fotografi); mbajtëse fotografike; filtra (fotografi); mbështetëse për aparat fotografik; filtra 

për rrezet ultravjollcë, për fotografi; tripode për kamera; drita-blici (fotografi); çantë për 



pajisje fotografike  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/261 

(220) 26/03/2014 

(300)  

(731)  BIMAL d.d., za proizvodnju ulja/ 

edible oil production   Bijelinska 9, 76100 

Brčko Distrikt, BA 

(526)  

(591)    E kuqe, e bardhë, e verdhë dhe e 

kaftë- 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 29  Vajra, yndyrëra  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/262 

(220) 26/03/2014 

(300)  

(731)  SOLEN CIKOLATA GIDA 

SANAYI VE TICARET ANONIM 

SIRKETI  4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 

Nolu Cad. No:4 Şehitkamil GAZİANTEP , 

TR 

(526)  

(591) Kakao, ëmbëlsira, çokolata, krem 

çokolatash, ëmbëlsira me qumësht kakaoje 

dhe krem çokolatash- 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 30  Kakao, ëmbëlsira, çokolata, krem çokolatash, ëmbëlsira me qumësht kakaoje dhe 

krem çokolatash  

 
 
 

(210)  KS/M/ 2014/264 

(220) 26/03/2014 

(300)  

(731)  Donat Qosja 

Marigona Residence B 7/2 Preoce, KS 

(526)  

(591) - 

(540)   

(546) 



(740)  

 
 

 

 

(511) 43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/265 

(220) 26/03/2014 

(300)  

(731)  BECHTEL GROUP, INC. 

50 Beale Street, San Francisco, California 

94111-3834, US 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BECHTEL 

(546) 

 
 

 

(511) 37  Ndërtimin, riparimin dhe modernizimin e instalimeve dhe aparate për shërbime 

komunale, kompani industriale dhe komerciale, qeveritare dhe te tjera; dhe shërbimet 

mbikqyrëse në lidhje me të lartëcekurat.  

42  Këshillim të menaxhimit, inxhinjerisë, përvetësimit, dhe shërbimet e dizajnimit ndaj 

shërbimeve komunale, kompanive industriale dhe komerciale, qeveritare dhe te tjera  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/266 

(220) 26/03/2014 

(300)  

(731)  BECHTEL GROUP, INC. 

50 Beale Street, San Francisco, Californi 

94111-3834, US 

(526)  

(591) E Zezë dhe e Bardhë- 

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 37  Ndërtimin, riparimin dhe modernizimin e instalimeve dhe aparate për shërbime 

komunale, kompani industriale dhe komerciale, qeveritare dhe te tjera; dhe shërbimet 

mbikqyrëse në lidhje me të lartëcekurat  

42  Këshillim të menaxhimit, inxhinjerisë, përvetësimit, dhe shërbimet e dizajnimit ndaj 



shërbimeve komunale, kompanive industriale dhe komerciale, qeveritare dhe te tjera  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/267 

(220) 26/03/2014 

(300)  

(731)  Ridvan Ademi 

Rr. Fehmia Agani 50/2, Gazmend Zajmi 65, 

KS 

(526)  

(591) E Kuqe ( Red )C:0  M:100  Y:100 K:0 

E Zeze  Black )C:0  M:0  Y:0 K:100 

(740) Ridvan Ademi 

Rr. Fehmia Agani 50/2, Gazmend Zajmi 65 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 43  Sherbime kryesore te parashikuara prej personave ose njesise qe kane per qellim 

te pergatisin ushqim dhe pije per klientet kafe kokteje te ndryshme dhe pije alkololike. 

Sherbime rezervimi per evenimente te ndryshme  

 
 
 

(210)  KS/M/ 2014/268 

(220) 27/03/2014 

(300)  

(731)  Halewood International Brands 

Limited The Sovereign Distillery,Wilson 

Road,Huyton Business Park, Liverpool  L36 

6AD, UK 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  IRISH MEADOW 

(546) 

 
 

 

(511) 33  pije alkoolike (përpos birrave); vërë; pije alkoolike; liker; pije alkoolike qumshti.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/269 

(220) 27/03/2014 

(300)  

(731)  Lambrini Limited 

The Sovereign Distillery, Wilson 

Road,Huyton Business Park,  Liverpool  

L36 6AD, UK 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

(540)  LAMBRINI 

(546) 

 
 

 



Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(511) 33  Pije alkoolike (përpos birrave); verë; pije alkoolike; liker; koktej; peri (pije); raki 

molle.   

 
 

(210)  KS/M/ 2014/270 

(220) 27/03/2014 

(300)  

(731)  Red Square Beverages Limited 

The Sovereign Distillery,Wilson 

Road,Huyton Business Park, Liverpool  L36 

6AD, UK 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  RED SQUARE 

(546) 

 
 

 

(511) 33  Pije alkoolike (përpos birrave); vërë; pije alkoolike; liker; pije alkoolike ose 

koktej dhe aperitiv ne bazë vëre; pije te gazuara alkoolike; koktej alkooli  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/271 

(220) 27/03/2014 

(300)  

(731)  Halewood International Brands 

Limited The Sovereign Distillery,Wilson 

Road,Huyton Business Park, Liverpool  L36 

6AD, UK 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  CRABBIE'S 

(546) 

 
 

 

(511) 32  birra; ujë mineral dhe i gazuar; pije jo alkoolike; pije frutash dhe lengje frutash; 

shurupe për përgaditjën e pijeve; birra dhe verë pa alkool  

33  pije alkoolike (përpos birrave); vërë; pije alkoolike; liker; pije alkoolike  ose koktej dhe 

aperitiv ne bazë vëre; pije te cilat kanë përmbajtje vëre; vërë e zier; pije alkoolike te 

gazuara; koktej alkooli  

 
 
 

(210)  KS/M/ 2014/272 

(220) 27/03/2014 

(540)  WHITLEY NEILL 

(546) 



(300)  

(731)  Halewood International Brands 

Limited  The Sovereign Distillery,Wilson 

Road,Huyton Business Park, Liverpool  L36 

6AD, UK 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

 
 

 

(511) 33  – pije alkoolike (përpos birrave); vërë; pije alkoolike; liker; pije alkoolike ose 

koktej dhe aperitiv ne bazë vëre; koktej alkkolik  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/273 

(220) 28/03/2014 

(300)  

(731)  Al-Trade sh.p.k  

  Veternik-Prishtinë, KS 

(526)  

(591) .E   Kuqe 2.E  Bardhë  3.E  Portokalltë 

(740) Arber Fazliu  

Rr.‖Azem Bejta‖ nr 28 Skënderaj 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 39  Transport, paketimin dhe ruajtjen e mallrave, marrëveshje të udhëtimit  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/274 

(220) 28/03/2014 

(300)  

(731)  Al-Trade sh.p.k  

  Veternik-Prishtinë, KS 

(526)  

(591) E PORTOKALLT E TEGET E 

BARDHË 

(740) Arber Fazliu  

Rr.‖Azem Bejta‖ nr 28 Skënderaj 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 6  Metale të zakonshmë dhe aliazhet e tyre;materiale metalik ndërtimor; ndërtesa të 

transportueshme nga metali;materiale nga metallic për binaret e hekurudhave ;kablla dhe 

tela jo-elektrik nga metalet e zakonshme ;hekurishtë;punim celësash;gypa dhe tuba metalik 

;kasaforta;mallërat nga metalet e zakonshme jo të përfshirë në klasët tjera;minerale 



;konteiner nga metalet;celesa destinktiv metalik, nen klasat C0520 Veshja e metaleve për 

ndertim  

19  Materiale ndertimore (jo nga metali ), tuba të ngurta (jo nga metali) për 

ndertimtari;asphalt ;zink dhe bitumen ;ndertesa te transportueshme jo  nga 

metali;monumente jo nga metali, nen klasat C0816 Materialet e ndertimit jo prej metali, 

R0141 Materialet zjarrëdurues te ndertimit jo prej metali.  

37  Ndërtimin e ndërtesave, riparimi, shërbimet e instalimit, nen klasat B0043 Mbikqyrja e 

ndertimit te ndertesave. C0106 Ndertimi, C0107 Konsullta Ndertimi, C0109 Paisje 

Ndertimi  (me qira), C0110 Informata te ndertimit,H0004 ndertimin e limaneve 

porteve,P0043 Ndertimin e Tubacioneve dhe mirmbatjen,W0002 Ndertimi i depove dhe 

riparimi, U0003 Ndertimet nenujore  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/275 

(220) 28/03/2014 

(300) 30 2013 053 432  02/10/2013  DE 

(731)  Bahlsen GmbH & Co. KG 

 Podbielskistrasse 11, 30163 Hannover, DE 

(526)  

(591) - 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 29  Mish, peshk, produktet nga mishi i shpendëve dhe kafshë gjahu; ekstrakte të 

mishit; te ngrira, te konservuara, fruta të thata  të ziera dhe perime; xhelatinë, reçel, 

kompot; vezë, qumësht dhe produktet e qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra; ushqime të 

përgatitura nga produktet e patateve; çips me krip, patate në formë të shkopinjve, rrush i 

thatë, lajthi, kikirik dhe arra indiane, fëstëk thelb te arrave dhe bajame, e thatë, i pjekur,  i 

kripur dhe/ ose erëza; fruta të thata  

30  Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, zëvendësuesit e kafesë; miell dhe 

preparatet e bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akullore, mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë (erëza), erëza, akull; biskota, ëmbëlsira, 

çokollatë, produktet e çokollatës, biskota me arra dhe bajame, sheqer për ëmbëlsira, 

ëmbëlsirat, marzipan ; grurë i stampuar, oriz dhe misër produkte për ushqim, misër për 

palagaqa  

41  Zbavitje: aktivitetet  kulturore dhe sportive  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/276 

(220) 28/03/2014 

(300) 30 2013 053 427  02/10/2013  DE 

(731)  Bahlsen GmbH & Co. KG 

Podbielskistrasse 11, 30163 Hannover, DE 

(526)  

(591) Blu, e bardhë, e kuqe, kafe.- 

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

(540)   

(546) 



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

Prishtinë 
 

 

 

(511) 29  Mish, peshk, produktet nga mishi i shpendëve dhe kafshë gjahu; ekstrakte të 

mishit; te ngrira, te konservuara, fruta të thata  të ziera dhe perime; xhelatinë, reçel, 

komposto; vezë, qumësht dhe produktet e qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra; ushqime 

të përgatitura nga produktet e patateve; çips me krip, patate ne formë te shkopinjve, rrush i 

thatë, lajthi, kikirik dhe arra indiane, fëstëk, thelbi te arrave dhe bajame, të thata, të pjekura,  

të kripura dhe/ ose erëza; fruta të thata  

30  Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, zëvendësuesit e kafesë; miell dhe 

preparatet e bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akullore, mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë (erëza), erëza, akull; biskota, ëmbëlsira, 

çokollatë, produktet e çokollatës, biskota me arra dhe bajame, sheqer për ëmbëlsira, 

ëmbëlsirat, marzipan ; grurë i stampuar, oriz dhe misër produkte  ushqimore, miser për 

palagaqa  

41  Zbavitje; aktivitetet  kulturore dhe sportive  

 
 
 

(210)  KS/M/ 2014/277 

(220) 28/03/2014 

(300) 30 2013 006 856.4/07  02/10/2013  

DE 

(731)  KAESER KOMPRESSOREN SE 

Carl-Kaeser-Str. 26, 96450 Coburg, DE 

(526)  

(591) - 

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 4  vaj për qëllime teknike dhe industrial, duke e përfshirë vajin për kompresor, vaj për 

transmetues dhe vaj motorik; vaj për lubrifikim; lubrifikant; yndyrë industrial; yndyrë për 

fubrifikim; parafina; përzierja për thithjen e pluhurit; preparate për lagjen e pluhurit; 

preparate për lidhjen e pluhurit  

7  makina dhe paisje mekanike për prodhimin e ajrit të kompresuar, vakumit dhe 

qarkullimit të ajrit të cilat i përkasin klasës 07; kompresor (makina), duke i përfshirë 

kompresorët me piston dhe me spirale; ventilator për kompresim, hudhje dhe bartje të 

gasrave; makina për fryrje, fshika; makina për thithjen e ajrit; pompa me vakum në 

funkcion të makinës; pjesë për produktet e lartëcekura, (të cilat i përkasin klasës 07), duke i 

përfshirë edhe njësitë qendrore të kompresorëve me spirale ose njësitë qendrore të 

kompresorëve me pistona; makina për ajr; transportues me goma; makina me kompresor; 



motor me kompresor; pompa me kompresor; enë për ajr të kompresuar të cilat janë pjesë të 

makinave; rezervoare me shtypje të cilat janë pjesë e makinave; pompa për makina, motorë 

ose paisje;  turbina, përveç për makina tokësore; paisje për makinë; paisje me pneumatik; 

filtra të cilat janë pjesë për makina, motorë ose paisje; filtra për ajr për motor dhe/ose 

kompresor; shëndrrues katalitik për apsorbimin e avullit të dioksidkarbonit (shëndrrues 

katalitik në gaz); thithësi i thëngjillit aktiv dhe shëndrruesve katalotik, të cilat janë pjesë 

makinash; filtra nga thëngjilli aktiv për përdorim në sistemin e ajrit të komprimuar, të cilat 

janë pjesë e makinës; filtra nën presionin e madh të cilët janë pjesë e makinës; separatorët e 

kondenzimit të cilët janë pjesë e makinës; pastrues automatik; paisje për ftohje të cilët i 

përkasin klasës 07; ftohësit për motorë, kompresor ose ventilator; kondenzues në ajr; 

instalime për kondenzim; mbajtësit të cilët janë pjesë e makinës; separatorët e vajit të cilët 

janë pjesë e makinave, duke përfshi de-Oilers për ndarjen e vajit nga ajri; pjesë për 

kompresor dhe makina; pjesë për kallda motorike; rubineta të cilat janë pjesë e makinës ose 

motorit; mbyllësit të cilët janë pjesë e makinës; sistemet kryesore për mbushjen e ajrit të 

kompresuar (paisje kontrolluese për rregullimin e ajrit të kompresuar, të cilët janë pjesë e 

makinës); rezervaret për ajrin e kompesuar, të cilat janë pjesë e makinë; regullatorët që janë 

pjesë e makinës; rregullatorët e shpejtësisë për makina dhe motorë; rregullatorë të presionit, 

të cilat janë pjesë e makinës; valvula të cilat janë pjesë e makinës, duke i përfshi valvulat 

me presion; valvula për zbritjen e tensionit të cilat janë pjesë e makinës; kontrollat 

pneumatike për makina dhe motorë; motored, përveç motored për automjete tokësore; 

electromotor, përveç automjeteve tokësore; gjenerator për energji elektrike; shtëpiza për 

makina; mbajtëse për makina; baza për makina; tavolina për makina; lidhëse dhe rripa 

operativ, përveç për automjete tokësore; shtëpiza e ndërruesit të shpejtësive; kushineta 

sferike, lidhëse për bosht; shufër për ndezjen me dorë të motorit si pjesë e makinës; bosht 

me gunga; rrotë për makina; bosht për makina; membrane pompe; kompresor; kompresor 

turbo; ventilator për motor; paisje kundër ndotjes së makinës për motor dhe/ose kompresor 

të cilat janë pjesë makinash dhe motorësh; shëndrruesit e nxehtësisë të cilët janë pjesë 

makinash; pjesë për të gjitha produktet e cekura, të cilat i përkasin klasës 07; paisje për 

kontrollimin dhe rregullimin e kompresorit, përkatësisht ventila sigurues dhe ventila 

rregullator; rezervoare për ajrin e komprimuar të cilët janë pjesë e kopmresorit, makinave 

dhe motorëve; paisje për kontrollin dhe rregullimin e kompresorit, ventilatorit ose vakum 

pompës; aparate dhe paisje për kontrollin e makinave; paisje rregullimi dhe sigurimi për 

kompresor  

9  paisje elektrike dhe/ose elektronike kontrolluese dhe rregulluese për kompresor, vakum 

pompa, ose paisje për pastrimin e ajrit dhe aparate për pastrimin e ajrit; paisje dhe aparate 

elektrike dhe/ose elektronike për kontrollen e procesit dhe kontrollen e makinave; paisje 

elektrike dhe/ose elektronike për kontrollin nga larg të proceseve industrial; paisje elektrike 

dhe/ose elektronike për kompresor, fryrëse dhe/ose pompa vakum, të cilat i përkasin klasës 

09; paisje kontrolluese për rregullimin e ajrit të komprimuar i cili shërben si system kryesor 

për pompimin e ajrit të komprimuar, i cili i përket klasës 09; komponente dhe njësi 

elektrike dhe elektronike, të cilat i përkasin klasës 09; qarqe të integruara; komponente dhe 

njësi elektrike dhe/ose optoelektrike, të cilat i përkasin klasës 09; aparate dhe instrumente 

për prodhimin e rrymës së dobët, përkatësisht për telekomunikacion, inxhinjering të 

frekuencave të larta, matje inxhinierike dhe kontrolla teknike; aparate dhe instrumente për 

fauqinë elektroenergjetike, përkatësisht transmetues, shëndrrues, magazionim, rregullim 

dhe kontrollim; paisje matëse, ndërprerës automatic me kohëmatës, peshore automatike;  

paisje dhe aparate për përpunimin e të dhënave, duke i përfshirë edhe paisjet për 



grumbullimin e të dhënave dhe aparateve për grumbullimin e të dhënave; programe 

kompjuterike të inqizuara në bartësin e të dhënave dhe/ose në memoriet magazionimin e të 

dhënave; llogaritësit dhe instalimi të cilat përbëhen plotësisht ose kryesisht nga të njejtit; 

paisje dalëse kompjuterike, duke përfshirë shtypësit, rikorderët, ploterët, terminalet, 

ekranet, mjësi të tjera vizuele displej dhe pipek; aparate dhe paisje për bartjen e të dhënave, 

duke përfshirë instalimet të cilat përbëhen në tërësi ose pjesërisht nga të njejtit; memorie 

për magazionimin e të dhënave, përkatësisht disketa, hard disk magnetik dhe shirita 

magnetik, memorie me zbraztira magnetike, memorije SSD, kasetofon, disqe optike 

dhe/ose mekanike të koduara për magazionimin e të dhënave dhe sisteme për magazionimin 

e të dhënave në shirita; aparate dhe paisje elektroteknike dhe elektrike, të cilat i përkasin 

klasës 09; senzorë për fitimin e madhësisë fizike, të cilat i përkasin klasës 09; paisje për 

inqizim, bartje dhe reprodukim të zërit, fotografisë dhe të dhënave; paisjet janë për 

produktet e lartëcekura, të cilët bëjnë pjesë në klasen 09  

11  aparate, paisje dhe makina për pastrimin e ajrit, duke përfshirë paisjet për komprimimin 

e ajrit për ftohje, kryesisht për separacion dhe magazionim të kontaminimit të forte dhe të 

lëngshëm nga ajri i komprimuem; instalime për filtrimin e ajrit; aparate për pastrimin e ajrit 

dhe makina për pastrimin e ajrit; tharësi i ajrit, duke përfshirë tharësit e ajrit të komprimuar; 

tharësit absorbues; tharësit për ftohje; tharësit e membranes; aparate për tharje dhe 

instalime për tharje; paisje për tharje; aparate ftohëse, makina ftohëse dhe instalime për 

ftohje; paisje për ftohjen e ajrit; paisje për ftohjen e ajrit, duke përfshirë paisjet për ftohjen e 

ajrit të kompresuar; kondenzimet bartëse për ajrin e komrimuar të cilat janë pjesë të 

paisjeve për ftohje; shëndrrues të ngrohtësisë, të cilat i përkasin klasës 11; aparate dhe 

makina për përpunimin e ujit të kondenzuar me anë të pastrimit dhe/ose filtrimit; filtra ajri 

për klimatizim; filtra të cilët përdoren në amvisni ose instalimet industrial; sisteme për 

filtrim, duke përfshirë edhe instalimet për filtrimin e ajrit; filtra për ajrin e komprimuar; 

filtra për pluhur për përdorim në instalime të ajrit të komprimuar; llampa për pastrimin e 

ajrit të cilat i zhdukin bakterjet; aparate dhe paisje për sterilizimin e ajrit; paisje rregullimi 

dhe sigurimi të mjeteve të gazit; rubineta për gypa; paisje siguruese për kompresor, 

përkatësisht ndërprerës mbrojtës, ndërprerës i shtypjes; paisje kontrolluese dhen rregulluese 

për aparate për pastrimin e ajrit dhe paisje për pastrim të ajrit; rezervoarët për ajrin e 

komprimuar të cilat janë pjesë të produkteve të lartëcekura që bëjnë pjesë në klasen 11; 

pjesë të produkteve të lartëshenuar, të cilat i përkasin klasës 11  

16  doracakët, later, karton dhe produkte të mbaruar nga këto materijale, të cilat i përkasin 

klasës 16; gjëra të shtypura; fotografi; programe llogaritëse në formë të shtypur  

36  lizing instalime dhe paisje për gjenerim, prodhim, ruajtje, lirim dhe/ose përpunim të 

ajrit të komprimuar, gjithashtu në kuadër të marrëveshjes së kontraktuar  

37  ndërtimi i ndërtesave lidhur me apartamentet, paisjeve dhe instalimeve për ajrin e 

komprimuar, distribuimin e ajrit të komprimuar dhe përpunimin e ajrit të komprimuar; 

instalimi, rregullimi, mirëmbajtja dhe kujdesi i produkteve të cekura në klasat 7, 9 dhe 11; 

shërbimet e instalimit të cilat kanë të bëjë me aparatet, paisjet dhe instalimin për ajr të 

komprimuar, distribuimin e ajrit të komprimuar dhe përpunimin e ajrit të komprimuar; 

instalimi dhe rregullimi i kompresorëve dhe instalimi i ajrit të komprimuar; ujësjellësi; 

instalimi, mirëmbajtja dhe remonti i makinave për dhe/ose lidhur me ajrin e komprimuar, 

distribuimin e ajrit të komprimuar dhe përpunimin e ajrit të komprimuar; pastrimi i 

kompresorëve dhe instalimi i ajrit të komprimuar; instalimi dhe rregullimi i gypave, 

përkatësisht gypave me presion; huazimi i kompresorëve  

39  kontraktimi, përkatësisht sigurimi i ajrit të komprimuar për personat e tretë në kuptim të 



distribuimit/dërgimit  

40  gjenerimi i energjisë dhe ajrit të komprimuar; shërbime konsultimi për personat e tretë 

në fushën e gjenerimit të energjisë ose të ajrit të komprimuar; pastrimi i ajrit; freskues i ajrit 

(klimatizimi i ajrit); marrja me qera me lizing të instalimeve për prodhimin ose furnizimin 

me energji ose ajr të kompresuar; kontraktimi, përkatësisht gjenerimi i ajrit të kompresuar 

për personat e tretë  

41  trajnimi i vazhdueshëm i nxhinjerëve, duke përfshirë edhe ajrin e komprimuar, 

kopresorëve dhe aplikimi lidhur me ajrin e kompresuar; arsimimi; ofrimi i trajnimeve; 

produkcioni i filmit; organizimi dhe udhëheqja e konferencave dhe seminareve  

42  sherbime teknologjike lidhur me drejtimin e instalimeve të cilat shërbejnë për gjenerim, 

magazinim, bartje, lirim dhe/ose trajtim të ajrit të komprimuar; shërbime teknike 

consultative për personat e tretë në fushën e furnizimeve, gjenerimeve ose shfrytëzimit të 

ajrit të komprimuar; hulumtime shkencore dhe industrial; programime kompjuterike; 

shërbime imxhinjerike; projektime ndërtimore; studime teknike projektuese; kontrolla e 

kualitetit; ofrimi i shërbimeve profesionale; hulumtimi i materijaleve; të gjitha shërbimet e 

lartëcekura në fushën e gjenerimit të ajrit të komprimuar, distribuimit të ajrit të komprimuar 

dhe përpunimi i ajrit të komprimuar; shërbimet consultative në fushën e ajrit të 

komprimuar, përpunimit të ajrit të komprimuar dhe distribuimit të ajrit të komprimuar; 

hulumtimi në fushën e gjenerimit të ajrit të komprimuar, përpunimit të ajrit të komprimuar 

dhe distribuimit të ajrit të komprimuar  
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(511) 4  vaj për qëllime teknike dhe industrial, duke e përfshirë vajin për kompresor, vaj për 

transmetues dhe vaj motorik; vaj për lubrifikim; lubrifikant; yndyrë industrial; yndyrë për 

fubrifikim; parafina; përzierja për thithjen e pluhurit; preparate për lagjen e pluhurit; 

preparate për lidhjen e pluhurit  

7  makina dhe paisje mekanike për prodhimin e ajrit të kompresuar, vakumit dhe 

qarkullimit të ajrit të cilat i përkasin klasës 07; kompresor (makina), duke i përfshirë 

kompresorët me piston dhe me spirale; ventilator për kompresim, hudhje dhe bartje të 

gasrave; makina për fryrje, fshika; makina për thithjen e ajrit; pompa me vakum në 

funkcion të makinës; pjesë për produktet e lartëcekura, (të cilat i përkasin klasës 07), duke i 

përfshirë edhe njësitë qendrore të kompresorëve me spirale ose njësitë qendrore të 

kompresorëve me pistona; makina për ajr; transportues me goma; makina me kompresor; 

motor me kompresor; pompa me kompresor; enë për ajr të kompresuar të cilat janë pjesë të 

makinave; rezervoare me shtypje të cilat janë pjesë e makinave; pompa për makina, motorë 



ose paisje;  turbina, përveç për makina tokësore; paisje për makinë; paisje me pneumatik; 

filtra të cilat janë pjesë për makina, motorë ose paisje; filtra për ajr për motor dhe/ose 

kompresor; shëndrrues katalitik për apsorbimin e avullit të dioksidkarbonit (shëndrrues 

katalitik në gaz); thithësi i thëngjillit aktiv dhe shëndrruesve katalotik, të cilat janë pjesë 

makinash; filtra nga thëngjilli aktiv për përdorim në sistemin e ajrit të komprimuar, të cilat 

janë pjesë e makinës; filtra nën presionin e madh të cilët janë pjesë e makinës; separatorët e 

kondenzimit të cilët janë pjesë e makinës; pastrues automatik; paisje për ftohje të cilët i 

përkasin klasës 07; ftohësit për motorë, kompresor ose ventilator; kondenzues në ajr; 

instalime për kondenzim; mbajtësit të cilët janë pjesë e makinës; separatorët e vajit të cilët 

janë pjesë e makinave, duke përfshi de-Oilers për ndarjen e vajit nga ajri; pjesë për 

kompresor dhe makina; pjesë për kallda motorike; rubineta të cilat janë pjesë e makinës ose 

motorit; mbyllësit të cilët janë pjesë e makinës; sistemet kryesore për mbushjen e ajrit të 

kompresuar (paisje kontrolluese për rregullimin e ajrit të kompresuar, të cilët janë pjesë e 

makinës); rezervaret për ajrin e kompesuar, të cilat janë pjesë e makinë; regullatorët që janë 

pjesë e makinës; rregullatorët e shpejtësisë për makina dhe motorë; rregullatorë të presionit, 

të cilat janë pjesë e makinës; valvula të cilat janë pjesë e makinës, duke i përfshi valvulat 

me presion; valvula për zbritjen e tensionit të cilat janë pjesë e makinës; kontrollat 

pneumatike për makina dhe motorë; motored, përveç motored për automjete tokësore; 

electromotor, përveç automjeteve tokësore; gjenerator për energji elektrike; shtëpiza për 

makina; mbajtëse për makina; baza për makina; tavolina për makina; lidhëse dhe rripa 

operativ, përveç për automjete tokësore; shtëpiza e ndërruesit të shpejtësive; kushineta 

sferike, lidhëse për bosht; shufër për ndezjen me dorë të motorit si pjesë e makinës; bosht 

me gunga; rrotë për makina; bosht për makina; membrane pompe; kompresor; kompresor 

turbo; ventilator për motor; paisje kundër ndotjes së makinës për motor dhe/ose kompresor 

të cilat janë pjesë makinash dhe motorësh; shëndrruesit e nxehtësisë të cilët janë pjesë 

makinash; pjesë për të gjitha produktet e cekura, të cilat i përkasin klasës 07; paisje për 

kontrollimin dhe rregullimin e kompresorit, përkatësisht ventila sigurues dhe ventila 

rregullator; rezervoare për ajrin e komprimuar të cilët janë pjesë e kopmresorit, makinave 

dhe motorëve; paisje për kontrollin dhe rregullimin e kompresorit, ventilatorit ose vakum 

pompës; aparate dhe paisje për kontrollin e makinave; paisje rregullimi dhe sigurimi për 

kompresor  

9  paisje elektrike dhe/ose elektronike kontrolluese dhe rregulluese për kompresor, vakum 

pompa, ose paisje për pastrimin e ajrit dhe aparate për pastrimin e ajrit; paisje dhe aparate 

elektrike dhe/ose elektronike për kontrollen e procesit dhe kontrollen e makinave; paisje 

elektrike dhe/ose elektronike për kontrollin nga larg të proceseve industrial; paisje elektrike 

dhe/ose elektronike për kompresor, fryrëse dhe/ose pompa vakum, të cilat i përkasin klasës 

09; paisje kontrolluese për rregullimin e ajrit të komprimuar i cili shërben si system kryesor 

për pompimin e ajrit të komprimuar, i cili i përket klasës 09; komponente dhe njësi 

elektrike dhe elektronike, të cilat i përkasin klasës 09; qarqe të integruara; komponente dhe 

njësi elektrike dhe/ose optoelektrike, të cilat i përkasin klasës 09; aparate dhe instrumente 

për prodhimin e rrymës së dobët, përkatësisht për telekomunikacion, inxhinjering të 

frekuencave të larta, matje inxhinierike dhe kontrolla teknike; aparate dhe instrumente për 

fauqinë elektroenergjetike, përkatësisht transmetues, shëndrrues, magazionim, rregullim 

dhe kontrollim; paisje matëse, ndërprerës automatic me kohëmatës, peshore automatike;  

paisje dhe aparate për përpunimin e të dhënave, duke i përfshirë edhe paisjet për 

grumbullimin e të dhënave dhe aparateve për grumbullimin e të dhënave; programe 

kompjuterike të inqizuara në bartësin e të dhënave dhe/ose në memoriet magazionimin e të 



dhënave; llogaritësit dhe instalimi të cilat përbëhen plotësisht ose kryesisht nga të njejtit; 

paisje dalëse kompjuterike, duke përfshirë shtypësit, rikorderët, ploterët, terminalet, 

ekranet, mjësi të tjera vizuele displej dhe pipek; aparate dhe paisje për bartjen e të dhënave, 

duke përfshirë instalimet të cilat përbëhen në tërësi ose pjesërisht nga të njejtit; memorie 

për magazionimin e të dhënave, përkatësisht disketa, hard disk magnetik dhe shirita 

magnetik, memorie me zbraztira magnetike, memorije SSD, kasetofon, disqe optike 

dhe/ose mekanike të koduara për magazionimin e të dhënave dhe sisteme për magazionimin 

e të dhënave në shirita; aparate dhe paisje elektroteknike dhe elektrike, të cilat i përkasin 

klasës 09; senzorë për fitimin e madhësisë fizike, të cilat i përkasin klasës 09; paisje për 

inqizim, bartje dhe reprodukim të zërit, fotografisë dhe të dhënave; paisjet janë për 

produktet e lartëcekura, të cilët bëjnë pjesë në klasen 09;  

11  aparate, paisje dhe makina për pastrimin e ajrit, duke përfshirë paisjet për komprimimin 

e ajrit për ftohje, kryesisht për separacion dhe magazionim të kontaminimit të forte dhe të 

lëngshëm nga ajri i komprimuem; instalime për filtrimin e ajrit; aparate për pastrimin e ajrit 

dhe makina për pastrimin e ajrit; tharësi i ajrit, duke përfshirë tharësit e ajrit të komprimuar; 

tharësit absorbues; tharësit për ftohje; tharësit e membranes; aparate për tharje dhe 

instalime për tharje; paisje për tharje; aparate ftohëse, makina ftohëse dhe instalime për 

ftohje; paisje për ftohjen e ajrit; paisje për ftohjen e ajrit, duke përfshirë paisjet për ftohjen e 

ajrit të kompresuar; kondenzimet bartëse për ajrin e komrimuar të cilat janë pjesë të 

paisjeve për ftohje; shëndrrues të ngrohtësisë, të cilat i përkasin klasës 11; aparate dhe 

makina për përpunimin e ujit të kondenzuar me anë të pastrimit dhe/ose filtrimit; filtra ajri 

për klimatizim; filtra të cilët përdoren në amvisni ose instalimet industrial; sisteme për 

filtrim, duke përfshirë edhe instalimet për filtrimin e ajrit; filtra për ajrin e komprimuar; 

filtra për pluhur për përdorim në instalime të ajrit të komprimuar; llampa për pastrimin e 

ajrit të cilat i zhdukin bakterjet; aparate dhe paisje për sterilizimin e ajrit; paisje rregullimi 

dhe sigurimi të mjeteve të gazit; rubineta për gypa; paisje siguruese për kompresor, 

përkatësisht ndërprerës mbrojtës, ndërprerës i shtypjes; paisje kontrolluese dhen rregulluese 

për aparate për pastrimin e ajrit dhe paisje për pastrim të ajrit; rezervoarët për ajrin e 

komprimuar të cilat janë pjesë të produkteve të lartëcekura që bëjnë pjesë në klasen 11; 

pjesë të produkteve të lartëshenuar, të cilat i përkasin klasës 11  

16  doracakët, later, karton dhe produkte të mbaruar nga këto materijale, të cilat i përkasin 

klasës 16; gjëra të shtypura; fotografi; programe llogaritëse në formë të shtypur  

36  lizing instalime dhe paisje për gjenerim, prodhim, ruajtje, lirim dhe/ose përpunim të 

ajrit të komprimuar, gjithashtu në kuadër të marrëveshjes së kontraktuar  

37  ndërtimi i ndërtesave lidhur me apartamentet, paisjeve dhe instalimeve për ajrin e 

komprimuar, distribuimin e ajrit të komprimuar dhe përpunimin e ajrit të komprimuar; 

instalimi, rregullimi, mirëmbajtja dhe kujdesi i produkteve të cekura në klasat 7, 9 dhe 11; 

shërbimet e instalimit të cilat kanë të bëjë me aparatet, paisjet dhe instalimin për ajr të 

komprimuar, distribuimin e ajrit të komprimuar dhe përpunimin e ajrit të komprimuar; 

instalimi dhe rregullimi i kompresorëve dhe instalimi i ajrit të komprimuar; ujësjellësi; 

instalimi, mirëmbajtja dhe remonti i makinave për dhe/ose lidhur me ajrin e komprimuar, 

distribuimin e ajrit të komprimuar dhe përpunimin e ajrit të komprimuar; pastrimi i 

kompresorëve dhe instalimi i ajrit të komprimuar; instalimi dhe rregullimi i gypave, 

përkatësisht gypave me presion; huazimi i kompresorëve  

39  kontraktimi, përkatësisht sigurimi i ajrit të komprimuar për personat e tretë në kuptim të 

distribuimit/dërgimit  

40  gjenerimi i energjisë dhe ajrit të komprimuar; shërbime konsultimi për personat e tretë 



në fushën e gjenerimit të energjisë ose të ajrit të komprimuar; pastrimi i ajrit; freskues i ajrit 

(klimatizimi i ajrit); marrja me qera me lizing të instalimeve për prodhimin ose furnizimin 

me energji ose ajr të kompresuar; kontraktimi, përkatësisht gjenerimi i ajrit të kompresuar 

për personat e tretë  

41  trajnimi i vazhdueshëm i nxhinjerëve, duke përfshirë edhe ajrin e komprimuar, 

kopresorëve dhe aplikimi lidhur me ajrin e kompresuar; arsimimi; ofrimi i trajnimeve; 

produkcioni i filmit; organizimi dhe udhëheqja e konferencave dhe seminareve  

42  sherbime teknologjike lidhur me drejtimin e instalimeve të cilat shërbejnë për gjenerim, 

magazinim, bartje, lirim dhe/ose trajtim të ajrit të komprimuar; shërbime teknike 

consultative për personat e tretë në fushën e furnizimeve, gjenerimeve ose shfrytëzimit të 

ajrit të komprimuar; hulumtime shkencore dhe industrial; programime kompjuterike; 

shërbime imxhinjerike; projektime ndërtimore; studime teknike projektuese; kontrolla e 

kualitetit; ofrimi i shërbimeve profesionale; hulumtimi i materijaleve; të gjitha shërbimet e 

lartëcekura në fushën e gjenerimit të ajrit të komprimuar, distribuimit të ajrit të komprimuar 

dhe përpunimi i ajrit të komprimuar; shërbimet consultative në fushën e ajrit të 

komprimuar, përpunimit të ajrit të komprimuar dhe distribuimit të ajrit të komprimuar; 

hulumtimi në fushën e gjenerimit të ajrit të komprimuar, përpunimit të ajrit të komprimuar 

dhe distribuimit të ajrit të komprimuar  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/279 

(220) 31/03/2014 

(300) TV2013C000725  02/10/2013  DE 

(731)  HAUSBRANDT TRIESTE 1892 

S.p.A.  Via Foscarini, 52, 31040 Nervesa 

della Battaglia (Treviso), , IT 

(526)  

(591) - 

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 30  Kafe, kafe artificiale; Aromë për kafe;  Pije më bazë të kafës; Prëparate bimore  

për përdorim si zëvendësues i kafës  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/280 

(220) 01/04/2014 

(300)  

(731)  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

Max-Born-Strasse 4 , 22761 Hamburg, DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  COMPACT 

(546) 

 
 

 



(511) 34  Duhan i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; zëvendësuesit e 

duhanit, , jo për qëllime mjekësore apo kuruese; cigare; cigarllosa; cigaret puro; makinë 

dore për mbështjellje cigaresh; tubat e cigareve; filtrat e cigareve; letrat e cigareve; 

shkrepëse dhe artikuj për duhanpirës  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/281 

(220) 01/04/2014 

(300)  

(731)  NOVARTIS AG 

  4002 Basel, CH 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ZYKADIA 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim në onkologji, hematologji dhe inde dhe në 

transplantimin e organeve  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/282 

(220) 01/04/2014 

(300)  

(731)  Bacardi & Company Limited 

  Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LI 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  MARTINI BELLINI 

(546) 

 
 

 

(511) 33  pije alkoolike (përveç birrës).  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/283 

(220) 02/04/2014 

(300)  

(731)  YILDIZ HOLDİNG A.Ş. 

Kısıklı Mah. Ferah Cad. Kısıklı Çeşme Sok. 

No:2-4 B.Çamlıca Üsküdar İstanbul, TR 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ULKER ONEO 

(546) 

 
 

 



(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; miell dhe pregatitje 

të punuara nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, melasë; tharmë buke, 

pluhur për pjekurina; kripë, mustard; uthull, salcë (kondiment); erëza; akull  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/284 

(220) 02/04/2014 

(300)  

(731)  YILDIZ HOLDİNG A.Ş. 

Kısıklı Mah. Ferah Cad. Kısıklı Çeşme Sok. 

No:2-4 B.Çamlıca Üsküdar İstanbul, TR 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ULKER KREMINI 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; miell dhe pregatitje 

të punuara nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, melasë; tharmë buke, 

pluhur për pjekurina; kripë, mustard; uthull, salcë (kondiment); erëza; akull  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/285 

(220) 02/04/2014 

(300)  

(731)  YILDIZ HOLDİNG A.Ş. 

Kısıklı Mah. Ferah Cad. Kısıklı Çeşme Sok. 

No:2-4 B.Çamlıca Üsküdar İstanbul, TR 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ULKER CHEWYDENT 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; miell dhe pregatitje 

të punuara nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, melasë; tharmë buke, 

pluhur për pjekurina; kripë, mustard; uthull, salcë (kondiment); erëza; akull  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/286 

(220) 02/04/2014 

(300)  

(731)  DERNEK GRUP ELEKTRİK 

ELEKTRONİK DIŞ TİCARET VE 

SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ  Karaağaç 

Mahallesi, Toskana Vadisi, Sırtköy Çiftliği, 

Villa 249, TR 

(540)   

(546) 

 

 



(526)  

(591) Ngjyrë e kuqe, e përhimët, e zezë, e 

bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

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

kopshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë e papërpunuar; plehra; 

kompozime për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; substanca kimike për 

konservimin e produkteve ushqimore; substanca tanin; ngjitëse të cilat përdoren në industri  

2  Ngjyra, vernik, llak; mbrojtës nga ndryshku dhe kundër dëmtimit të drurit; ngjyresës;  

fiksues;  rrëshira natyrale të pa përpunuara; metale në formë folish dhe pluhuri për piktorë, 

dekoratorë, printerë dhe artistë.  

6  Metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre; materiale ndërtuese metalike; ndërtesa të 

transportueshme nga metali; materiale të metalta për shina hekurudhe; kabllo dhe tela jo 

elektrike nga metalet e zakonshëm; hekurishte, copa të vogla metali; tuba dhe gypa metali; 

kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm që nuk përfshihen në klasat tjera; xehe.   

9  Aparate dhe instrumente shkencore, nautike, survejuse,  fotografike, kinematografike, 

optike, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (për mbikëqyrje), jetë shpëtuese dhe 

mësimdhënie; aparate dhe instrumente për furnizim, kyçje, transformim, akumulim, 

rregullim ose kontrollim të rrymës elektrike; aparate për incizim, transmetim ose 

reproduktim të zërit ose imazheve; bartës magnetik të dhënash, disqe për incizim; kompakt 

disqe, DVD dhe media tjera digjitale për incizim; mekanizma për aparate që aktivizohen 

me monedha; arka regjistruese, makina për llogaritje, pajisje për procesuim të dhënash, 

kompjuterë; softuer kompjuteri; aparate për shuarjen e zjarrit.  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.  

19  Materiale ndërtimi (jo-metalikë); tuba jo metalikë rigide për ndërtim; asfalt, katran dhe 

bitumit; ndërtesa të transportueshme jo-metalike; monumente jo nga metali.  

27  Tepih, qilima, shtroje dhe mbulesa, linoleum dhe materiale tjera për mbulim të 

dyshemeve; mbulesa muresh (jo tekstile).  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/287 

(220) 02/04/2014 

(300)  

(731)  "Emona" Sh.p.k. export-import 

Kongresi i Manastirit p.n.,42000 Vushtrri- , 

KS 

(526)  

(591) Ngjyrë e kaltër, e bardhë, e kuqe, e 

gjelbër 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546)  

 

 

(511) 31  Fasule  

 



(210)  KS/M/ 2014/288 

(220) 02/04/2014 

(300)  

(731)  BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zürich   lm Tiergarten 

7, Zürich, CH 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  DANEEL 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Prepararte për asgjasimin e dhe luftën kundër dëmtuesve, insekticide, fungicide 

herbicide, pesticide    

 
 

(210)  KS/M/ 2014/289 

(220) 02/04/2014 

(300)  

(731)  Almirall, S.A.  

Ronda General Mitre, 151, 08022 

Barcelona, ES 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  DUVEKLIR 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të frymëmarrjes, duke 

përjashtuar preparatet farmaceutike për trajtimin e kancerit  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/291 

(220) 03/04/2014 

(300)  

(731)  Hard Rock Limited 

 13-14 Esplanade, St. Helier, Jersey JE1 

1BD, Channel , VI 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ROCK SHOP 

(546) 

 
 

 

(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/292 

(220) 03/04/2014 

(540)  CIPLA 

(546) 



(300)  

(731)  Cipla Limited 

Mumbai Central, Mumbai - 400 008, 

Maharashtra, IN 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

 
 

 

(511) 3  Sapune; produkte perfumerike, vajra esenciale, produkte kozmetike, losione për 

flokë, pastë dhëmbësh 

5  Preparate kimike për përdorim mjekësor, preparate mjekësore dhe farmaceutike; barna 

(për qëllime farmaceutike), vitamina dhe përzierje që pasurojnë ushqimin me vitamina. 

Preparate kimike për qëllime mjekësore, preparate mjekësore dhe farmaceutike, barna (për 

qëllime farmaceutike), vitamina dhe preparate vitaminash. Ushqime për foshnje dhe 

persona të hendikepuar dhe produkte ushqimore dietale  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, matëse dhe jetë-shpëtuese, instrumente 

diagnostifikuese të automatizuara  

10  Instrumente dhe aparate kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrë, sy dhe 

dhëmbë aritificale; artikuj ortopedikë; materiale për qepje të plagëve  

35  Shërbimet e reklamimit; menaxhimit të bizneseve; administrimit të bizneseve; punëve 

të zyrës, shërbime konsulence lidhur me menaxhimin dhe organizimin e bizneseve, 

shërbime hulumtimi të marketingut, publikimi i teksteve publike, shërbime hulumtimi të 

bizneseve, shpërndarje e mostrave, reklama televizive, shërbime reklamash televizive ku 

ato shërbime janë të përfshira në klasën 35  

44  Shërbime të ofrimit të informatave dhe këshillave lidhur me kushtet mjekësore dhe 

sëmundjet dhe trajtimet e tyre si dhe ofrime të informatave mjekësore për pacientët lidhur 

me produkte dhe profesionistë të kujdesit shëndetësor dhe ofruesve të të njëjtave; shërbimet 

lidhur me fushën e kujdesit shëndetësor; hulumtime mjekësore dhe shkencore, kryerje të 

provave eksperimentale klinike. Ofrime të informatave shëndetësore duke ofruar kështu një 

ueb-faqe që përmbanë informata mbi shëndetin dhe ushqimin (të ushqyerit)―.  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/295 

(220) 04/04/2014 

(300)  

(731)  HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD.  Administration Building Huawei 

Technologies Co., Ltd.Bantian,Longgang 

District, Shenzhen, CN 

(526)  

(591)  

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  HONOR 

(546) 

 
 

 

(511) 9  Telefona mobil; USB modemë; modemë pa tel; kartelat e të dhënave; porta; video 

telefona; modemë; kompjuterë; tablet kompjuterë; kuti set-top; lexues digjital; ADSL qasje 



brezëgjerë dhe pajisje fundore e mjete të tjera; ruterë; lexues elektronik të librave; korniza 

digjitale të fotografive; bateri; mbushës të baterive; mausë; kufje; softuerë në fushën e 

komunikacionit; mikrofonë  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/296 

(220) 04/04/2014 

(300)  

(731)  Liridon Çerkini 

Rr.Sejdi Sejdiu , Blloku 1, nr.8 – Ferizaj, 

KS 

(526)  

(591) Bardhë, Kaltër- 

(740) Liridon Çerkini 

Rr.Sejdi Sejdiu , Blloku 1, nr.8 – Ferizaj 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 35  Shërbimet e shitjes me pakicë që lidhen me ushqimet dhe pijet joalkoolike, pijet 

alkoolike, duhan, prodhimet e duhanit dhe artikuj për duhan pirës, artikuj higjenik, 

preparatet për larje dhe pastrim, kozmetik, barëra, pajisje për argëtim elektronik dhe 

aparate, makina llogaritëse, pajisje telekomunikacioni, rekuizita për zyre, materiale zejtare, 

artikuj dekorativ, rekuizite për zyre dhe pajisje shkollore, mobile, pajisje për kuzhinë dhe 

amvisëri, aparate për kuzhina dhe amvisëri, makina dhe pajisje për kuzhinë dhe amvisëri, 

pajisje tavoline dhe takëm, veshje, mbathje, mbulesa për kokë, prodhime tekstili, galanteri, 

prodhimet nga lëkura, artikuj për udhëtim, artikuj për sport dhe lodra, rekuizite për ndërtim, 

DIY dhe   kopshtari, ushqime dhe shtojca për kafshë, bimë dhe lule, organizimi i kontratës, 

për të tjerë, për ofrimin e shërbimeve, veçanërisht organizimin e kontratave në 

telekomunikacion, kontrata për dërgimin e melodisë tingëlluese për telefon, kontrata për 

sigurim dhe mirëmbajtje dhe shërbimet e riparimit, kontrata për dorëzimin e luleve dhe 

bimëve, kontrata për furnizim me energji elektrike, shërbimet e konsultimit për 

konsumator, ofrimi i informatave në internet, do të thotë informata në lidhje me produktet e 

konsumit, konsultime me konsumator dhe informata në shërbime të konsumatorëve; 

reklamime.  

  
 

(210)  KS/M/ 2014/297 

(220) 04/04/2014 

(300)  

(731)  Goya Foods, Inc. 

100 Seaview Drive, Secaucus, NJ 07096, 

US 

(526)  

(591)  

(740) Trim Gjota - ―ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  GOYA 

(546) 

 
 

 

(511) 29  Salcë molle; brum prej angjinare; supë; djath; ushqime prej djathi; spec djegës; 



salcë prej boronice të kuqe; produkte baxhoje me përjashtim të akullores, ëmbëlsira të 

ftohta me pak qumësht dhe kos frutash të ngrirë; salca; fruta dhe perime të thara; përzierje 

frutash të thara; fruta të thara; mish i tharë; yndyrna të ngrënshme; vajra të ngrënshëm; 

ekstrakte për supra; peshk; qofte peshku; fruta të ngrira; perime të ngrira; brum frutash; 

konserva frutash;  ushqim i lehtë me bazë frutash; supë e çastit ose e parapërgatitur; xhelra 

dhe reçelra; sallo; mish; ekstrakte mishi; xhelra mishi; qumësht; ushqime të lehta me bazë 

arre; vaj ulliri; perime turshi; frut i gjininë Musa i gatuar në feta; derr; lëkurë derri; patate të 

skuqura; shpezë; përgatitje për bërje suprash; ushqime të ftohta të përgatitura që përbëhen 

kryesisht prej prodhime deti, mishi, shpezë ose perime; fruta të konservuara; angjinare e 

përpunuar; arrë kokosi e përpunuar; fruta të ngrënshme të përpunuara; farëra të ngrënshme 

të përpunuara; fruta të përpunuara; mish i përpunuar; vajra të përpunuara; ulli të mbushur; 

perime të përpunuara; vaj sallate; prodhime deti; ushqim i lehtë i përzier që përbëhet 

kryesisht nga fruta të përpunuara, arra dhe/ose rrush i thatë të përpunuar; supra; brum 

domateje; perime të skuqura në feta; vajra perimesh; ushqime të lehta me bazë perimesh; 

qofte perimesh, peshku dhe mishi; jukë e skuqur në feta; mish gjahu; perime të 

konservuara; fruta dhe perime të gatuara; ekstrakte mishi; xhelra, komposto, vezë; produkte 

qumështi; krem kokosi; rrënjë të përpunuara [për konsum nga njerëzit]; kaktuse të 

përpunuara për qëllime ushqimore; tul fruti; omëletë Spanjolle (tortilla espaňola); frut i 

gjinisë Musa i skuqur (tostone);  guacamole(salcë me bazë avokado); sankoço (supë që 

përdoret në Amerikën Latine); qumësht i dehidratuar  

30  Adobo (për marinim dhe erëzim mishi, pule ose peshku); pasta (makarona, spageti, etj) 

ëmbëlsira bukëpjekësi; produkte bukëpjekësi; salcë për skarë; biskota; bukë e thërmuar; 

burrito; sheqerkë; trëndafil Flinderzi; ushqime të lehtë me bazë drithërat; salca me spec 

djegs; çokollatë; çokollata dhe ushqime të lehta dhe bombone të përgatitura me bazë 

çokollate; kakao; kafe; biskota me ingredientë të ndryshëm; përgatitje e skuqur në feta prej 

misri; miell misri; petulla; miell nga misri i tharë; niseshte misri; ushqime të lehta me bazë 

misri; krekërsa; kremra karamele; topa të gatuara brumi; erëza të ngrënshme; brumë i 

mbushur i skuqur; ençilada (rul pete i mbushur me ushqim dhe lyer me salcë djegëse); 

ekstrakte të përdorur si aromatizues; faxhitas (mish i pjekur shërbyer me peta); brumë i 

mbushur me peshk dhe i skuqur; xhelatinra të aromatizuara dhe të ëmbëltuara; shurup me 

aromë; miell; aromatizues ushqimi; erëza ushqimore; niseshte; ëmbëlsira të ngrira; pije 

ushqimore me bazë drithërat; ushqime të lehtë me bazë drithërat; bollgur misri; mjalt; salcë 

djegëse; salcë domateje me erëza; marinada; majonezë; përzierje për produkte dyqani buke; 

përzierje për të bërë gatime të pjekura me brum të rrahur; përzierje për të bërë brum të 

rrahur me miell misri për topa buke të pjekura mirë; jufka; makarona; brumëra ëmbëlsirash; 

piper; salcë pikante; produkte fillestare që përbëhen kryesisht nga pasta ose oriz; pudinge; 

oriz; ushqime të lehta me bazë orizin; salca për sallatë; salsa (sallatë meksikane); salca; 

salca të aromatizuara për mish, peshk dhe shpezë; përzierje me salca të aromatizuara për 

ushqime; aromatizues; kekra; spec djegës; shurup tavoline; tako çips (mish i grirë i gatuar 

me erëza); peta të palosura për t‘u mbushur me ushqim; peta misri ose gruri të mbushura 

dhe të palosura; topa brumi niseshteje të ziera me ujë apo avull në fletë mbështjellëse; 

tapiokë; salcë domateje; peta të skuqura; peta; melasë; uthull; uthull prej vere; çaj, kafe 

artificiale; tapiokë dhe miell palme; përgatitje bërë nga drithërat; bukë; pasta dhe ëmbëlsira; 

akuj; sheqer; melasë; tharm, maja buke; kripë; mustard; akull; ëmbëltues natyral; gjethe 

banana për përdorim si mbështjellës ushqimi; lëvore të tharë për topa brumi niseshteje të 

ziera me ujë apo avull; peta misri ose gruri të mbushura dhe të palosura; torta; salca për 

gatim; sofrito (salcë me ingredient aromatik); reikato (salcë me ingredient aromatik); topa 



brumi; drithëra të përpunuar; kuinoa (lloj drithi i vlefshëm për farat e tij) e përpunuar; misër 

i përpunuar; arepa (ushqim i kuzhinës së Kolumbisë dhe Venezuelës); ekstrakte vanilije; 

salcë jeshile për mish me origjinë nga Argjentina  

32  Ujë në shishe; nektare frutash; pije frutash dhe lëngje frutash; birrë malte jo-alkolike; 

pije të lehta; shurupra për të bërë pije të lehta; lëngje perimesh; lëngje perimesh-frutash; 

birra; ujra mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkolike; pije frutash; shurupra dhe 

përgatitje të tjera për të bërë pije; pije me ujë; lëng kokosi; qumësht kokosi; ujë kokosi; pije 

me bazë kokosi që nuk janë zëvendësues të qumështit; ponç [jo-alkolike]; orçata; përzierje 

kokteij jo-alkolik; baza kokteiji jo-alkolik  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/298 

(220) 04/04/2014 

(300) 134049690  25/11/2013  FR 

(731)  LABORATOIRE INNOTECH 

INTERNATIONAL   22 Avenue Aristide 

Briand, 94110 ARCUEIL, FR 

(526)  

(591)  

(740) Trim Gjota - ―ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  INOCIUM D3 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e mungesës së kalciumit dhe vitaminës D dhe 

për trajtimin e osteoporozës  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/299 

(220) 04/04/2014 

(300)  

(731)  MARBO PRODUCT d.o.o. 

 Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, 

RS 

(526)  

(591) - 

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; të konzervuara, të thata 

pemë dhe perime të gatuara; xhelatinë, gjem, kompote, vezë, qumësht dhe prodhime të 

qumështit; vajëra ushqimor dhe yndyrëra; ushqime të shpejta të gatshme për tu ngrënë që 

përbëhen kryesisht nga patatet, arrat, produkte tjera të pregatitura (arra, lajthi, kikirika), 

farëra, fruta, perime apo kombinime të tilla, duke përfshirë këtu edhe qipsa nga patatet, 

pomfrite, qipsa nga frutat, ushqime të shpejta të bazuara në fruta, recele të bazuara në fruta, 

qipsa nga perimet, ushqime të shpejta me bazë nga perimet, recele me bazë të perimeve, 

patate të skuqura (qipsa taro), ushqime nga mishi i derrit, ushqime nga mishi i viqit, 

ushqime me bazë të sojës  



30  Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, miell dhe prodhime drithërash, bukë, 

biskota, pasta, bonbona dhe ëmbëlsira; akull, mjaltë; melasë, tharmë, pluhur gatimi; krypë, 

mustardë, uthull, salca; erëza; akull, ushqime të gatshme që përbëhen nga drithërat, misri, 

gruri apo kombinimet e tilla, duke përfshirë qipsat nga misri, qipsa tortilla, qipsa pita, qipsa 

me oriz, ëmbëlsira me oriz, biskota me oriz, biskota, prezle, ushqime të fryra, kokoshka, 

kokoshka të ëmbla, kikirika të ëmbël, ushqime të shpejta të mbushura me sos, salca, 

ushqime të shpejta(meze)‖.   

 
 

(210)  KS/M/ 2014/301 

(220) 07/04/2014 

(300)  

(731)  Mustafa ERDEM  

  Banullë - Lipjan, KS 

(526)  

(591) - 

(740) Arben Avdiu, �Ana� SH.P.K.  

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

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

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të  

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i 

harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/302 

(220) 07/04/2014 

(300)  

(731)  Mustafa ERDEM 

  Qerdhja Yllka, Prizren, KS 

(526)  

(591) - 

(740) Arben Avdiu, �Ana� SH.P.K.  

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

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

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të  

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i 

harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/303 

(220) 07/04/2014 

(540)   

(546) 



(300)  

(731)  Mustafa ERDEM  

  Banullë - Lipjan, KS 

(526)  

(591) E kuqe, e bardh, e zezë dhe e kaltër e 

mbylltë- 

(740) Arben Avdiu, �Ana� SH.P.K.  

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 
 

 

 

 

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

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të  

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i 

harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/304 

(220) 07/04/2014 

(300) DE302013060016.9  15/11/2013  DE 

(731)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG  Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(526)  

(591) - 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 6  Kontejnerë metalikë për gaz të kompresuar ose ajër të lëngshëm; arkëza metalike.   

8  Takëm, thika, pirunë dhe lugë; enë tavoline, pjatë argjendi; vegël dore për bluarje, 

gdhendje, shtypje, qërim, heqjen e farave dhe për qëllim të hapjes; hapës kavanozi; 

gërshërë për pula; gërshërë; instrumente dhe aparate për mprehje, të përfshirë në klasën 08; 

instrumente për mprehje me rrip (gurë për mprehje); prerës i perimeve; rende (vegël dore); 

prerës, hapës i guacave; hapës i konservave; mbledhëse akulli; thika shkallëzimi; thika për 

bluarje (vegël dore); thërrmues perimesh; hanxharë; prerëse (jo elektrike) për djathë; 

prerëse (jo elektrike) për pica; hanxharë (thika); thika pastiçerie; gërshërë; të gjitha 

produktet e sipërpërmendura të përfshira në klasën 08.   

9  Peshore dhe peshore për kuzhinë; termometra, që nuk janë për qëllime mjekësore.   

11  Furra. 

16  Dekore dhe humus prej letre ose kartoni për torta, ëmbëltore, ëmbëlsira dhe ushqim; 

materiale paketimi, të përfshira në klasën 16; çanta (vezme për zarfe) prej letre ose plastike, 

për paketim.  

20  Kapsula (kontejnerë jo metalikë); kapak plastike për kanaçe; parmak varës për enë 

amvisërie; tapë për shishe (që nuk është metalike); monedha plastike për karroca të 

vetëshërbimeve; mushama, e lëvizshme, për lavaman (astar për lavaman); shporta, që nuk 

janë metalike; kanaçe dhe kuti, që nuk janë metalike; mobile kuzhine, në veçanti rafte të 

kuzhinës.  



21  Produkte prej qelqi, porcelani dhe prej argjile, të përfshira në këtë klasë; tenxhere; tava;  

enë kuzhine; enë (enë amvisërie); pjata shërbimi; kriklla; hapëse të shisheve; kocka 

porcelani; mallra prej kristali; produkte prej qelqi, argjile dhe prej porcelani; shishe; enë; 

dërrasë për bukë; shporta për bukë dhe kosha për bukë; kabare (tabaka); kallëp për tortë; 

kallëp për pite; kallëp për pjekje; enë për  pjekje; hasër për pjekje; shtrydhëse pemësh dhe 

perimesh (jo elektrike); aparat për mbështjellje (paketim) me foli (jo elektrik); shporta për 

përdorim në amvisëri; rende për përdorim në kuzhinë; fikës të qiririt; unaza qiriri; 

shandanë; enë për ëmbëlsira; mallrat prej kockave të porcelanit; shkopinj; nënshtresë (enë 

tavoline); mikserë për koktej; filtra për kafe; mulli për kafe; filtruese për kafe; takëme për 

kafe; xhezve për kafe; hell gatimi; kovë me akull; frigoriferë portativë, kuti për ftohje  e 

vendosur në çantë izotermike; pajisje për ftohjen e ushqimit që përmbajnë lëngje për 

qëllime amvisërie; nxjerrëse tapash; gota; dërrasë për prerje për kuzhinë; boca; shishe për 

pije, syze, voza, enë; filxhan për vezë; gastare; rende; kavanoz izolues; enë për izolimin e 

nxehtësisë; kallëpe katror për akull; bokall dhe ibrikë; mbajtëse thikash; Lazy Susane; 

komplete për pije; enë ushqimi; mbajtësit e kartës së menysë; lugë për përzierje; mbajtëse 

pecetash; unaza për peceta; pjata prej letre; prerëse pastash; mullinj për kripë dhe mulli për 

piper; përzierës i kripës; enë për piper; spërkatës i sheqerit; pjatës; mjete për ngritje për 

qëllime amvisërie dhe kuzhine; takëme për erëza; kulluese dhe sita; komplet dhe takëm për 

tavolinë; kriklla; infuzion i rrumbullakët për çaj; kuti çaji; infuzion çaji; takëme për çaj; 

filxhanë për çaj; mbajtëse për kruese dhëmbësh, që nuk janë prej metaleve të çmuara; 

kruese dhëmbësh; tabaka për qëllime amvisërie; trekëmbësh; bocë e izoluar në aspektin 

termik (termos izolues); vazo; vepra artistike prej porcelani, terakote ose qelqi; stoli 

dekorative prej qeramike, kockave të porcelanit, qelqit , kristalit, argjile, terakote apo 

porcelani, për dritare dhe dyer; kuti  ose enë për ruajtjen e freskisë ose kuti apo enë për 

ruajtjen e ushqimit (përveç atyre prej metaleve të çmuara); shishe për ftohje; enë qelqi; enë 

për gjalpë; kapak i enës për gjalpë; kuti portative izotermike, jo elektrike; kavanoza për 

ëmbëlsira; enë për kafe; boca izoluese; përzierës (mikserë); kulluese për çaj, që nuk janë 

prej metaleve të çmuara; takëm tryeze dedikuar për qëllime amvisërie; rafte për erëza; 

përzierës për koktej, mikserë për koktej; pjata të njëtrajtshme për tavolinë; shishe të 

njëtrajtshme për ujë; pipëz për të pirë; gota prej letre dhe plastike; mbulesë për ibrikun e 

çajit; ibrikun e qumështit dhe ibrikun e kremit; brokë dhe damixhanë; shkopinj për koktej; 

enë kuzhine, në veçanti tabaka për tortë dhe thika për tortë, thika për sallatë, qepshe, 

lopatëz (rrahëse për ushqim), lopatëz (rende), lugë për përzierje, lugë për salcë, lugë për 

spageti, portionerë për spageti; qepshe për hedhjen e yndyrës; rrahëse vezësh, jo elektrike; 

presë për hudhër, që përdoret me dorë; rafte (stendë për shërbim); ftohës të shisheve dhe 

kova për shampanjë; bokall me vakum; termos izolues; mbajtës për tenxhere; dorashka për 

furrë; vernik për enë, enë prej argjile, qeramike, kocka porcelani; blloqe thikash (boshe); 

tabela dhe kosha për bërllok; kapak për pjata djathi; kapak për tenxhere, qese pastiçerie për 

dekorim (qese për pastë); brusha (përveç për pikturë); prerës ëmbëlsirash (biskotash); 

shpërndarës i kremit; të gjitha mallrat e mësipërme të përfshira në klasën 21.  

24  Takëm për tavolinë; peceta; mbulesa për mobile prej tekstilit; mbulesa për mobile prej 

plastike; takëme amvisërie; rrogoz për tavolinë; zëvendësues prej plastike të pëlhurës; 

takëm për tavoline, peceta për tavolinë; mbulesa prej tekstili për mbajtëse e pecetave dhe 

shamive prej letre; rrogoz prej tekstili; maramë (jo prej letrës); mbulesa për djathë; mbulesa 

për mobile; shami prej tekstili; mbulesë për tavolinë; maramë për enë prej materialeve të 

tekstilit; të gjitha mallrat e mësipërme të përfshira në klasën 24.  

25  Përparëse për kuzhinë.  



 
 

(210)  KS/M/ 2014/305 

(220) 07/04/2014 

(300) 302013059885.7  15/11/2013  DE 

(731)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VAVIENO 

(546) 

 
 

 

(511) 6  Kontejnerë metalikë për gaz të kompresuar ose ajër të lëngshëm; arkëza metalike  

8  Takëm, thika, pirunë dhe lugë; enë tavoline, pjatë argjendi; vegël dore për bluarje, 

gdhendje, shtypje, qërim, heqjen e farave dhe për qëllim të hapjes; hapës kavanozi; 

gërshërë për pula; gërshërë; instrumente dhe aparate për mprehje, të përfshirë në klasën 08; 

instrumente për mprehje me rrip (gurë për mprehje); prerës i perimeve; rende (vegël dore); 

prerës, hapës i guacave; hapës i konservave; mbledhëse akulli; thika shkallëzimi; thika për 

bluarje (vegël dore); thërrmues perimesh; hanxharë; prerëse (jo elektrike) për djathë; 

prerëse (jo elektrike) për pica; hanxharë (thika); thika pastiçerie; gërshërë; të gjitha 

produktet e sipërpërmendura të përfshira në klasën 08.   

9  Peshore dhe peshore për kuzhinë; termometra, që nuk janë për qëllime mjekësore.   

11  Furra 

16  Dekore dhe humus prej letre ose kartoni për torta, ëmbëltore, ëmbëlsira dhe ushqim; 

materiale paketimi, të përfshira në klasën 16; çanta (vezme për zarfe) prej letre ose plastike, 

për paketim.  

20  Kapsula (kontejnerë jo metalikë); kapak plastike për kanaçe; parmak varës për enë 

amvisërie; tapë për shishe (që nuk është metalike); monedha plastike për karroca të 

vetëshërbimeve; mushama, e lëvizshme, për lavaman (astar për lavaman); shporta, që nuk 

janë metalike; kanaçe dhe kuti, që nuk janë metalike; mobile kuzhine, në veçanti rafte të 

kuzhinës.  

21  Produkte prej qelqi, porcelani dhe prej argjile, të përfshira në këtë klasë; tenxhere; tava;  

enë kuzhine; enë (enë amvisërie); pjata shërbimi; kriklla; hapëse të shisheve; kocka 

porcelani; mallra prej kristali; produkte prej qelqi, argjile dhe prej porcelani; shishe; enë; 

dërrasë për bukë; shporta për bukë dhe kosha për bukë; kabare (tabaka); kallëp për tortë; 

kallëp për pite; kallëp për pjekje; enë për  pjekje; hasër për pjekje; shtrydhëse pemësh dhe 

perimesh (jo elektrike); aparat për mbështjellje (paketim) me foli (jo elektrik); shporta për 

përdorim në amvisëri; rende për përdorim në kuzhinë; fikës të qiririt; unaza qiriri; 

shandanë; enë për ëmbëlsira; mallrat prej kockave të porcelanit; shkopinj; nënshtresë (enë 

tavoline); mikserë për koktej; filtra për kafe; mulli për kafe; filtruese për kafe; takëme për 

kafe; xhezve për kafe; hell gatimi; kovë me akull; frigoriferë portativë, kuti për ftohje  e 

vendosur në çantë izotermike; pajisje për ftohjen e ushqimit që përmbajnë lëngje për 

qëllime amvisërie; nxjerrëse tapash; gota; dërrasë për prerje për kuzhinë; boca; shishe për 

pije, syze, voza, enë; filxhan për vezë; gastare; rende; kavanoz izolues; enë për izolimin e 

nxehtësisë; kallëpe katror për akull; bokall dhe ibrikë; mbajtëse thikash; Lazy Susane; 

komplete për pije; enë ushqimi; mbajtësit e kartës së menysë; lugë për përzierje; mbajtëse 



pecetash; unaza për peceta; pjata prej letre; prerëse pastash; mullinj për kripë dhe mulli për 

piper; përzierës i kripës; enë për piper; spërkatës i sheqerit; pjatës; mjete për ngritje për 

qëllime amvisërie dhe kuzhine; takëme për erëza; kulluese dhe sita; komplet dhe takëm për 

tavolinë; kriklla; infuzion i rrumbullakët për çaj; kuti çaji; infuzion çaji; takëme për çaj; 

filxhanë për çaj; mbajtëse për kruese dhëmbësh, që nuk janë prej metaleve të çmuara; 

kruese dhëmbësh; tabaka për qëllime amvisërie; trekëmbësh; bocë e izoluar në aspektin 

termik (termos izolues); vazo; vepra artistike prej porcelani, terakote ose qelqi; stoli 

dekorative prej qeramike, kockave të porcelanit, qelqit , kristalit, argjile, terakote apo 

porcelani, për dritare dhe dyer; kuti  ose enë për ruajtjen e freskisë ose kuti apo enë për 

ruajtjen e ushqimit (përveç atyre prej metaleve të çmuara); shishe për ftohje; enë qelqi; enë 

për gjalpë; kapak i enës për gjalpë; kuti portative izotermike, jo elektrike; kavanoza për 

ëmbëlsira; enë për kafe; boca izoluese; përzierës (mikserë); kulluese për çaj, që nuk janë 

prej metaleve të çmuara; takëm tryeze dedikuar për qëllime amvisërie; rafte për erëza; 

përzierës për koktej, mikserë për koktej; pjata të njëtrajtshme për tavolinë; shishe të 

njëtrajtshme për ujë; pipëz për të pirë; gota prej letre dhe plastike; mbulesë për ibrikun e 

çajit; ibrikun e qumështit dhe ibrikun e kremit; brokë dhe damixhanë; shkopinj për koktej; 

enë kuzhine, në veçanti tabaka për tortë dhe thika për tortë, thika për sallatë, qepshe, 

lopatëz (rrahëse për ushqim), lopatëz (rende), lugë për përzierje, lugë për salcë, lugë për 

spageti, portionerë për spageti; qepshe për hedhjen e yndyrës; rrahëse vezësh, jo elektrike; 

presë për hudhër, që përdoret me dorë; rafte (stendë për shërbim); ftohës të shisheve dhe 

kova për shampanjë; bokall me vakum; termos izolues; mbajtës për tenxhere; dorashka për 

furrë; vernik për enë, enë prej argjile, qeramike, kocka porcelani; blloqe thikash (boshe); 

tabela dhe kosha për bërllok; kapak për pjata djathi; kapak për tenxhere, qese pastiçerie për 

dekorim (qese për pastë); brusha (përveç për pikturë); prerës ëmbëlsirash (biskotash); 

shpërndarës i kremit; të gjitha mallrat e mësipërme të përfshira në klasën 21.  

24  Takëm për tavolinë; peceta; mbulesa për mobile prej tekstilit; mbulesa për mobile prej 

plastike; takëme amvisërie; rrogoz për tavolinë; zëvendësues prej plastike të pëlhurës; 

takëm për tavoline, peceta për tavolinë; mbulesa prej tekstili për mbajtëse e pecetave dhe 

shamive prej letre; rrogoz prej tekstili; maramë (jo prej letrës); mbulesa për djathë; mbulesa 

për mobile; shami prej tekstili; mbulesë për tavolinë; maramë për enë prej materialeve të 

tekstilit; të gjitha mallrat e mësipërme të përfshira në klasën 24.  

25  Përparëse për kuzhinë.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/306 

(220) 07/04/2014 

(300)  

(731)  GILFIN S.P.A. 

VIA GIACOMO LEOPARDI 3/5 I-46043 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) , 

IT 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  OMSA PERFETTA 

(546) 

 
 

 



 

(511) 25  Çorapë te gjata;  çorapë; çorapë  unihop; pantolla te ngushta; helanka (pantolla); 

halter-shtrengues; ngrohës për këmbë; brekë të gjata.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/307 

(220) 07/04/2014 

(300)  

(731)  GILFIN S.P.A. 

VIA GIACOMO LEOPARDI 3/5 I-46043 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), 

IT 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  OMSA SUPERLATIVA 

(546) 

 
 

 

(511) 25  Çorapë te gjata;  çorapë; çorapë  unihop; pantolla te ngushta; helanka (pantolla); 

halter-shtrengues; ngrohës për këmbë; brekë të gjata.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/308 

(220) 08/04/2014 

(300)  

(731)  Fioret Pruthi 

 Rr.Bajram Kelmendi Nr.35/113 10000 

Prishtine, KS 

(526)  

(591) - 

(740) Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Fehmi Agani", 

Prishtine 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 32  Birrë, ujë i gazuar (mineral) dhe pije të tjera jo alkoolike; lëngje frutash; shurupe 

dhe preparate të tjera për të bërë pije  

38  Telekomunikimet  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/309 

(220) 08/04/2014 

(300) 2013735337  15/10/2013  RU 

(731)  British American Tobacco (Brands) 

Limited  Globe House, 4 Temple Place, 

London, WC2R 2PG, UK 

(526)  

(591)  

(540)  NATIVE 

(546) 

 
 

 



 

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(511) 34  Cigare; duhan; produkte te duhanit; çakmak për duhanpirës; shkrepëse; artikuj për 

duhanpirës.  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/310 

(220) 08/04/2014 

(300)  

(731)  FARMEC S.A.  

16 Henri Barbusse Str., Cluj-Napoca, 

Judetul Cluj , RO 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  GEROVITAL 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Preparate zbardhimi dhe substance tjera për aplikim në lavanderi; preparate për 

pastrim, polirim, ferkim dhe abrasion (gërryerje); sapuna; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë, losion për flokë; pasta dhëmbësh.  

35  Shpallje; administrim biznesi; managjim biznesi; funksionime  zyrash.  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/312 

(220) 10/04/2014 

(300)  

(731)  MITEK HOLDINGS, INC.  

 802 West Street Wilmington, Delaware 

19801, US 

(526)  

(591)  

(740) Agron Curri - ―Pepeljugoski 

Consulting‖ L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(540)  HPT 

(546) 

 
 

 

(511) 11  Gypa ngrohjeje për ajrosjen e hapsirave të brendshme; gypa ngrohjeje për 

rikuperimin e energjisë.  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/313 

(220) 10/04/2014 

(300)  

(731)  PHOENIX Pharmahandel GmbH & 

Co KG  Pfingstweidstraße 10-12, 68199 

(540)   

(546) 

 



Mannheim, DE 

(526)  

(591)  

(740) Besarta Kllokoqi 

Rr. ―Nena Tereze‖, Hyrja 30, Nr. 5, 10000 

Prishtine 
 

 

 

(511) 3  Sapune; parfume, esence vajrash, lende kozmetike, locione flokesh; pluhur 

dhembesh; lesh pambuku per qellime kozmetike.  

5  Preparate farmaceutike; preparate sanitare per qellime mjekesore; substanca dietike te 

pershtatura per perdorim mjekesor, ushqim per foshnjat; shtesa ushqimore per perdorim 

mjekesor; preparate vitaminash, shtesa per ushqime minerale; shtrese e bute perthithese 

pambuku, leshi ose celuloze per perdorim mjekesor; allçi, materiale per fashim; 

dezinfektues; preparate per shkaterrimin e paraziteve; fungicide.  

8  Takem thikash/pirunjesh/lugesh; gershere per thonje; gershere per prerjen e lekures se 

vdekur rreth thonjeve; gershere per femije; prerese thonjesh, prerese per lekuren e vdekur 

rreth thonjeve; pincete; mjet per gerryerjen/lemimin dhe dhenien e formes se thonjeve; mjet 

per prerjen dhe zbukurimin e thonjeve; gershere per floke; brisqe; brisqe rroje; thika rroje; 

llaqe per ngjyrosjen e thonjeve; mjet per lakimin/rregullimin e qerpikeve; komplete per 

manikyr; komplete per pedikyr; komplete per rroje.  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekesore dhe stomatologjie; artikuj ortopedike; 

materiale qepjeje.  

35  Sherbime shitje me pakice e sapuneve, parfumeve, esencave te vajrave, produkteve 

kozmetike, locione flokesh, paste dhembesh, pambukut per qellime kozmetike, preparateve 

farmaceutike, preparateve sanitare per qellime mjekesore, substancave dietike te 

pershtatura per perdorim mjekesor, ushqim per foshnjat, shtesa ushqimore per perdorim 

mjekesor, preparate vitaminash, shtesave per ushqime minerale, shtrese e bute perthithese 

pambuku, leshi ose celuloze per perdorim mjekesor, allçi, materiale per fashim, 

dezinfektues, preparate per shkaterrimin e paraziteve, fungicide, takem 

thikash/pirunjesh/lugesh, gershere per thonje, gershere per prerjen e lekures se vdekur rreth 

thonjeve, gershere per femije, prerese thonjesh, prerese per lekuren e vdekur rreth thonjeve, 

pincete, mjet per gerryerjen/lemimin dhe dhenien e formes se thonjeve, mjet per prerjen 

dhe zbukurimin e thonjeve, gershere per floke, brisqe, brisqe rroje, thika rroje, llaqe per 

ngjyrosjen e thonjeve, mjet per lakimin/rregullimin e qerpikeve, komplete per manikyr, 

komplete per pedikyr, komplete per rroje, aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekesore 

dhe stomatologjie, artikuj ortopedike, materiale qepjeje.  

44  Sherbime mjekesore; sherbimet e farmacisteve per recetat kozmetike; keshilla 

farmaceutike; kujdesi per higjienen dhe bukurine e njerezve.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/314 

(220) 10/04/2014 

(300)  

(540)   

(546) 

 



(731)  PHOENIX Pharmahandel GmbH & 

Co KG  Pfingstweidstraße 10-12, 68199 

Mannheim, DE 

(526)  

(591) E zeze dhe e bardhe- 

(740) Besarta Kllokoqi 

Rr. ―Nena Tereze‖, Hyrja 30, Nr. 5, 10000 

Prishtine 
 

 

 

(511) 3  Sapune; parfume, esence vajrash, produkte kozmetike, locione per floket; paste 

dhembesh; pambuk per qellime kozmetike.  

5  Preparate farmacautike; preparate sanitare per qellime mjekesore; substanca dietike te 

pershtatura per perdorim mjekesor, ushqim per foshnjat; shtesa ushqimore per perdorim 

mjekesor; preparate vitaminash, shtesa per ushqime minerale; shtrese e bute perthithese 

pambuku, leshi ose celuloze per perdorim mjekesor; allçi, materiale per fashim; 

dezinfektues; preparate per shkaterrimin e paraziteve; fungicide.  

8  Takem thikash/pirunjesh/lugesh; gershere per thonje; gershere per prerjen e lekures se 

vdekur rreth thonjeve; gershere per femije; prerese thonjesh, prerese per lekuren e vdekur 

rreth thonjeve; pincete; mjet per gerryerjen/lemimin dhe dhenien e formes se thonjeve; mjet 

per prerjen dhe zbukurimin e thonjeve; gershere per floke; brisqe rroje; thika rroje; llaqe per 

ngjyrosjen e thonjeve; mjet per lakimin/rregullimin e qerpikeve; kompelete per manikyr; 

komplete per pedikyr; komplete per rroje;  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekesore dhe stomatologjie; artikuj ortopedike; 

materiale qepjeje.  

16  Peceta prej letre dhe celuloze per foshnje; perparese per foshnje nga letra ose celuloza; 

peceta prej letre per qellime kozmentike; leter higjienike; peshqir letre; shami letre; peceta 

prej letre ose celuloze per heqjen e grimit; çanta, zarfa dhe çanta te vogla prej letre apo 

plastike, per paketim.  

35  Sherbime shitje me pakice e sapuneve, parfumeve, esencave te vajrave, lendeve 

kozmetike, locioneve te flokeve, paste dhembesh, pambuk per qellime kozmetike, 

preparateve farmacautike, preparateve sanitare per qellime mjekesore, substancave dietike 

te pershtatura per perdorim mjekesor, ushqim per foshnjat, shtesa ushqimore per perdorim 

mjekesor, preparate vitaminash, shtesat per ushqime minerale, shtrese e bute perthithese 

pambuku, leshi ose celuloze per perdorim mjekesor, allçi, materiale per fashim, 

dezinfektues, preparate per shkaterrimin e paraziteve, fungicide, takem 

thikash/pirunjesh/lugesh, gershere per thonje, gershere per prerjen e lekures se vdekur rreth 

thonjeve, gershere per femije, prerese thonjesh, prerese per lekuren e vdekur rreth thonjeve, 

pincete, mjet per gerryerjen/lemimin dhe dhenien e formes se thonjeve, mjet per prerjen 

dhe zbukurimin e thonjeve, gershere per floke, brisqe rroje, thika rroje, llaqe per ngjyrosjen 

e thonjeve, mjet per lakimin/rregullimin e qerpikeve, komplete per manikyr, komplete per 

pedikyr, komplete per rroje, aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekesore dhe 

stomatologjie, artikuj ortopedike, materiale qepjeje, peceta prej letre dhe celuloze per 

foshnje, perparese per foshnje nga letra ose celuloza, peceta prej letre per qellime 

kozmentike, leter higjienike, peshqir letre, shami letre, peceta prej letre ose celuloze per 

heqjen e grimit, çanta, zarfa dhe çanta te vogla prej letre apo plastike, per paketim.  



44  Sherbime mjekesore; sherbimet e farmacisteve per recetat kozmetike; keshilla 

farmaceutike; kujdesi per higjienen dhe bukurine e njerezve.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/315 

(220) 10/04/2014 

(300)  

(731)  PHOENIX Pharmahandel GmbH & 

Co KG  Pfingstweidstraße 10-12, 68199 

Mannheim, DE 

(526)  

(591) - 

(740) Besarta Kllokoqi 

Rr. ―Nena Tereze‖, Hyrja 30, Nr. 5, 10000 

Prishtine 
 

(540)    

(546) 

 

 

(511) 3  Sapune; parfume, esence vajrash, lende kozmetike, locione flokesh; pluhur 

dhembesh; lesh pambuku per qellime kozmetike.  

5  Preparate farmaceutike; preparate sanitare per qellime mjekesore; substanca dietike te 

pershtatura per perdorim mjekesor, ushqim per foshnjat; shtesa ushqimore per perdorim 

mjekesor; preparate vitaminash, shtesa per ushqime minerale; shtrese e bute perthithese 

pambuku, leshi ose celuloze per perdorim mjekesor; allçi, materiale per fashim; 

dezinfektues; preparate per shkaterrimin e paraziteve; fungicide.  

8  Takem thikash/pirunjesh/lugesh; gershere per thonje; gershere per prerjen e lekures se 

vdekur rreth thonjeve; gershere per femije; prerese thonjesh, prerese per lekuren e vdekur 

rreth thonjeve; pincete; mjet per gerryerjen/lemimin dhe dhenien e formes se thonjeve; mjet 

per prerjen dhe zbukurimin e thonjeve; gershere per floke; brisqe; brisqe rroje; thika rroje; 

llaqe per ngjyrosjen e thonjeve; mjet per lakimin/rregullimin e qerpikeve; komplete per 

manikyr; komplete per pedikyr; komplete per rroje.  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekesore dhe stomatologjie; artikuj ortopedike; 

materiale qepjeje.  

16  Peceta prej letre dhe celuloze per foshnje; perparese per foshnje prej letre ose celuloze; 

peceta prej letre per qellime kozmetike; leter higjienike; peshqir letre; shami letre; peceta 

prej letre ose celuloze per heqjen e grimit; çanta, zarfa dhe çanta te vogla prej letre apo 

plastike, per paketim. 

35  Sherbime shitje me pakice e sapuneve, parfumeve, esencave te vajrave, produkteve 

kozmetike, locioneve te flokeve, paste dhembesh, pambukut per qellime kozmetike, 

preparateve farmaceutike, preparateve sanitare per qellime mjekesore, substancave dietike 

te pershtatura per perdorim mjekesor, ushqimit per foshnjat, shtesa ushqimore per perdorim 

mjekesor, preparate vitaminash, shtesat per ushqime minerale, shtrese e bute perthithese 

pambuku, leshi ose celuloze per perdorim mjekesor, allçi, materiale per fashim, 

dezinfektues, preparate per shkaterrimin e paraziteve, fungicide, takem 

thikash/pirunjesh/lugesh, gershere per thonje, gershere per prerjen e lekures se vdekur rreth 

thonjeve, gershere per femije, prerese thonjesh, prerese per lekuren e vdekur rreth thonjeve, 

pincete, mjet per gerryerjen/lemimin dhe dhenien e formes se thonjeve, mjet per prerjen 

dhe zbukurimin e thonjeve, gershere per floke, brisqe, brisqe rroje, thika rroje, llaqe per 



ngjyrosjen e thonjeve, mjet per lakimin/rregullimin e qerpikeve, komplete per manikyr, 

komplete per pedikyr, komplete per rroje, aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekesore 

dhe stomatologjie, artikuj ortopedike, materiale qepjeje, peceta prej letre dhe celuloze per 

foshnje, perparese per foshnje prej letre ose celuloze, peceta prej letre per qellime 

kozmetike, leter higjienike, peshqir letre, shami letre, peceta prej letre ose celuloze per 

heqjen e grimit, çanta, zarfa dhe çanta te vogla prej letre apo plastike, per paketim  

44  Sherbime mjekesore; sherbimet e farmacisteve per recetat kozmetike; keshilla 

farmaceutike; kujdesi per higjienen dhe bukurine e njerezve.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/316 

(220) 10/04/2014 

(300)  

(731)  PHOENIX Pharmahandel GmbH & 

Co KG  Pfingstweidstraße 10-12, 68199 

Mannheim, DE 

(526)  

(591) - 

(740) Besarta Kllokoqi 

Rr. ―Nena Tereze‖, Hyrja 30, Nr. 5, 10000 

Prishtine 
 

(540)    

(546) 

 

 

(511) 3  Sapune; parfume, esence vajrash, lende kozmetike, locione flokesh; pluhur 

dhembesh; lesh pambuku per qellime kozmetike.  

5  Preparate farmaceutike; preparate sanitare per qellime mjekesore; substanca dietike te 

pershtatura per perdorim mjekesor, ushqim per foshnjat; shtesa ushqimore per perdorim 

mjekesor; preparate vitaminash, shtesa per ushqime minerale; shtrese e bute perthithese 

pambuku, leshi ose celuloze per perdorim mjekesor; allçi, materiale per fashim; 

dezinfektues; preparate per shkaterrimin e paraziteve; fungicide.  

8  Takem thikash/pirunjesh/lugesh; gershere per thonje; gershere per prerjen e lekures se 

vdekur rreth thonjeve; gershere per femije; prerese thonjesh, prerese per lekuren e vdekur 

rreth thonjeve; pincete; mjet per gerryerjen/lemimin dhe dhenien e formes se thonjeve; mjet 

per prerjen dhe zbukurimin e thonjeve; gershere per floke; brisqe; brisqe rroje; thika rroje; 

llaqe per ngjyrosjen e thonjeve; mjet per lakimin/rregullimin e qerpikeve; komplete per 

manikyr; komplete per pedikyr; komplete per rroje.  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekesore dhe dentare; artikuj ortopedike; 

materiale qepjeje.  

35  Sherbime shitje me pakice e sapuneve, parfumeve, esencave te vajrave, produkteve 

kozmetike, locione flokesh, paste dhembesh, pambukut per qellime kozmetike, preparateve 

farmaceutike, preparateve sanitare per qellime mjekesore, substancave dietike te 

pershtatura per perdorim mjekesor, ushqim per foshnjat, shtesa ushqimore per perdorim 

mjekesor, preparate vitaminash, shtesave per ushqime minerale, shtrese e bute perthithese 

pambuku, leshi ose celuloze per perdorim mjekesor, allçi, materiale per fashim, 

dezinfektues, preparate per shkaterrimin e paraziteve, fungicide, takem 

thikash/pirunjesh/lugesh, gershere per thonje, gershere per prerjen e lekures se vdekur rreth 



thonjeve, gershere per femije, prerese thonjesh, prerese per lekuren e vdekur rreth thonjeve, 

pincete, mjet per gerryerjen/lemimin dhe dhenien e formes se thonjeve, mjet per prerjen 

dhe zbukurimin e thonjeve, gershere per floke, brisqe, brisqe rroje, thika rroje, llaqe per 

ngjyrosjen e thonjeve, mjet per lakimin/rregullimin e qerpikeve, komplete per manikyr, 

komplete per pedikyr, komplete per rroje, aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekesore 

dhe stomatologjie, artikuj ortopedike, materiale qepjeje.  

44  Sherbime mjekesore; sherbimet e farmacisteve per recetat kozmetike; keshilla 

farmaceutike; kujdesi per higjienen dhe bukurine e njerezve.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/317 

(220) 10/04/2014 

(300)  

(731)  Maaza International Company L.L.C. 

  P.O. Box 6081 Dubai-UAE, AE 

(526)  

(591) - 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 32  Ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash, shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/318 

(220) 10/04/2014 

(300)  

(731)  Emona" Sh.p.k. export-import 

 Kongresi i Manastirit p.n., 42000 Vushtrri, 

KS 

(526)  

(591) Ngjyrë e kuqe, e gjelbër- 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 3  Mjete zbardhues dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, shkëlqim, 

fërkim dhe abraziv; sapunë; parfume, vajra esencial, prodhime  kozmetike, losione për 

flokë; preparate për kujdes të dhëmbëve 

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

substanca dietetike që përdoren në mjekësi, ushqim për bebet; leukoplast, materiale për 

fashim; materiale për mbushjen e dhëmbëve dhe dell dentar; mjete për dezinfektim, 

preparate për shkatërrimin e dëmtuesve, fungicidë, herbicide  

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa të kokës 

29  Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të konservuara, 

thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime qumështi, vajra 

dhe yndyra ushqimore  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 



nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull  

31  Prodhime bujqësore, kopshtare dhe pyjesh dhe prodhime farogjere që nuk janë të 

përfshira me klasat tjera; kafshë (të gjalla), pemë dhe perime të freskëta, farëra, bimë dhe 

lule natyrale, ushqim për kafshë, malto (maja).   

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

shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve  

33  Pije alkoolike (pos birës). 

35  Reklamë; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; menaxhim biznesi 

dhe konsultim; shërbime të menaxhimit të operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; 

shërbime të shitjes me shumicë pakicë  

39  Transporti; paketim dhe magazinim të paketave dhe/ose mallrave, mbledhje, 

shpërndarjen dhe dërgim të produkteve të paketuara dhe/ose mallrave  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/319 

(220) 10/04/2014 

(300) 40-2013-0071334  29/10/2013  KR 

(731)  HYUNDAI MOTOR COMPANY 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(526)  

(591) Blu, zezë dhe hije e gri - 

(740) Trim Gjota - ―ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 12  Automobila, pjesë dhe aksesorë për automobila, motoçikleta, karroca dore, 

karroca për foshnja, goma automobilash [goma], amortizatorë për automobila, sisteme 

frenuese për makina, traktorë për qëllime bujqësore, motorë me djegie të brendshme për 

makina tokësore, pajisje transmisioni për makina tokësore, kushineta për makina tokësore, 

motorë për makina tokësore, rimorkiatorë, biçikleta, karroca për persona me aftësi të 

kufizuara, lokomotiva, lundra [barka dhe anije], aeroplanë, parashuta  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/320 

(220) 10/04/2014 

(300)  

(731)  Almirall Hermal GmbH 

 Scholtzstrasse 3, 21465 Reinbek, DE 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  GELACET 

(546) 

 
 

 

(511) 1  Produkte për konservimin e ushqimit 

3  Preparate sapuni për qëllimi mjekësore dhe higjienike 

5  Preparate farmaceutike dhe substanca, substanca dietike për përdorim mjekësor, shtesa 



ushqimore mjekësore, ilaçe, pesticide dhe herbicide, dezinfektues; shtesa ushqimore për 

përdorim jo mjekësore të bëra me albuminë, yndyrë, acide yndyrore, shtesa vitaminash, 

substanca minerale, elemente gjurmësh, të vetëm ose të kombinuar; shtesa ushqimore për 

përdorim jo mjekësor të bëra me karbohidrate, substanca për vëllim, me shtesa vitaminash, 

substanca minerale, elementë gjurmësh, të vetëm ose kombinuar  

29  Ushqime dietike të përfshira në këtë klasë  

30  Ushqime dietike të përfshira në këtë klasë  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/321 

(220) 10/04/2014 

(300)  

(731)  LEDO d.d. 

  Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Mish, peshk, shpensë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime 

të  konzervuara, të  ngrira, të  thara dhe të  përgaditura; xhelatinë, recel; vezë, qumsht dhe 

produkte të  qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra.  

30  Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; miell dhe prodhime 

drithërash, bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akull; sheqer; mjaltë, melasë; tharmë, peciva pluhur; 

krypë, mustardë, uthull, sose (melmesa); erëza; akull.  

32  Birra, ujë mineral dhe te gazuar si dhe pije të tjera jo alkoolike; pije dhe lëngje të 

frutave; shirupe dhe preparate të tjera për përgaditjen e lëngjeve.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/322 

(220) 10/04/2014 

(300)  

(731)  Hyperline Systems Canada Ltd. 

 1877 Mayor Way, Metcalfe, Ontario K0A 

2P0, CA 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  HYPERLINE 

(546) 

 
 

 

(511) 8  Vegla dredhuese (vegla të dorës), turjela (vegla të dorës), hekur lustrues, 

instrumente prerëse që operohen me dorë, vegla mprehëse (vegla të dorës), çelësa anglez 

(velga të dorës), rrota për bluarje (vegla të dorës), pinca, teha (vegla të dorës), motorë-

sharra, çekana (vegla të dorës), thika, gërshërë, kaçavida, vegla shpuese (vegla të dorës), 

sharra (vegla të dorës), pistoleta, që operohen me dorë, për nxjerrjen e mastikës, turjelë 

zdrukthëtari (vegla të dorës), copëza (pjesë të velgave të dorës), copëza zgavruese (pjesë të 

veglave të dorës), arpionë (vegla të dorës), aparate për zgjatjen e shiritave të metalit (vegla 



të dorës) 

9  Komutimi (zëvëndësimi) (për aparate elektrike), fole për priza dhe kontakte tjera (lidhje 

elektrike), mbyllës qarku, kuti për ndryshimin e lidhjeve, adapterë për fibra optik, lidhës 

për fibra optik, kuti ndërprerëse për fibra optik, shirita gërshetues për fibra optik, detektorë, 

fije identifikimi për tela elektrik, dryna elektrik, indikatorë për temperaturë, pajisje për 

matjen e rrymës, pajisje për matjen e frekuencës së elektricitetit, faqe interfejsi (për 

kompjuterë), kabllo (koaksial), kabllo (fibra optik), kabllo elektrike, lidhës të telave të 

elektricitetit, pulla shtypëse për zile, komunikatorë, kontakte elektrike, kontatke elektrike 

për metale të çmueshme, kuti degëzimi të rrymës, kuti për shpërndarjen e rrymës, lidhës 

elektrik, kuti kryqëzimi të rrymës, mbulesa për priza elektrike, rrjeta elektrike (materiale 

për tela dhe kabllo), pajisje për detektimin e metaleve, pajisje për detektimin e rrymave 

elektrike, mikroskopë, terminale elektrike, kabllo (mbështjellëse kryqëzimi për elektrikë), 

veshje për kabllo elektrike, veshje identifikuese për tela elektrikë, ndërprerës elektrikë, 

konvertues, testues të kabllove, analizues të kabllove, aparate për matjen e distancës, syze 

(që përmbajnë instrumente), tela telegrafi, tela telefoni, tela elektrike, përçues elektrikë, tela 

të izoluar bakri, konsola për shpërndarjen e rrymës, panele për kontrollimin e rrymës, 

mbrotjës (valë të voltazhës), përforcues rryme, filament për përçimin e rrymës (fibra optik), 

lidhje për linja elektrike, lidhje elektrike, termostate, nivele (instrumente për përcaktimin e 

pozitave horizontale), kuti ndërprerëse, panele për shpërndarjen e elektricitetit, hekura 

elektrik për saldim, kanale (gypa) të elektricitetit.  

20  Kundërvidha, jo nga metali, kapëse për kabllo, jo nga metali, kapëse të gypave, jo nga 

metali, dryna [përpos atyre elektrik], jo nga metali, enëza për mobilje, jo nga metali, 

kabinete, tavolina, rafte [mobilje], raftë të mobiljeve, tryezë me rrota për kompjuterë 

[mobilje], tryeza, ormane.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/323 

(220) 11/04/2014 

(300)  

(731)  N.P.T ‖ Lenti ‖ 

 Kroi i bardhë-kurrizi,10000, Prishtinë, KS 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  LENTI 

(546) 

 
 

 

(511) 24  Tekstilë dhe mallra prej tekstili, që nuk janë të përfshirë në klasat të tjera; 

mbulesë krevati; mbulesë tavoline 

25  Veshje, mbathje, mbulesa për kokë. 

35  Shërbimet e shitjes me pakicë për produktet që lidhen me veshje, mbathje, mbulesa për 

kokë, prodhime tekstili, galanteri, prodhimet nga lëkura, artikuj për udhëtim, artikuj sportiv 

dhe lodra  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/324 

(220) 11/04/2014 

(540)   

(546) 



(300)  

(731)  N.P.T ‖ Lenti ‖ 

 Kroi i bardhë-kurrizi,10000, Prishtinë, KS 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

 

 

 

(511) 24  Tekstilë dhe mallra prej tekstili, që nuk janë të përfshirë në klasat të tjera; 

mbulesë krevati; mbulesë tavoline  

25  Veshje, mbathje, mbulesa për kokë  

35  Shërbimet e shitjes me pakicë për produktet që lidhen me veshje, mbathje, mbulesa për 

kokë, prodhime tekstili, galanteri, prodhimet nga lëkura, artikuj për udhëtim, artikuj sportiv 

dhe lodra  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/327 

(220) 11/04/2014 

(300)  

(731)  Almirall, S.A. 

 Ronda General Mitre, 151, 08022 

Barcelona, ES 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ƂPETAPИC 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/328 

(220) 11/04/2014 

(300)  

(731)  MARBO PRODUCT d.o.o. 

 ĐorĎa Stanojevića 14, 11000 Beograd, RS 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  KOKI RIKI 

(546) 

 
 

 

(511) 29  Mish, peshk, shpensë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime 

të konzervuara, të  ngrira, të  thara dhe të  përgaditura; xhelatinë, recel; vezë, qumsht dhe 

produkte të  qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra.  

30  Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioca dhe sago; miell dhe prodhime 

drithërash; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akull; sheqer; mjaltë, melasë; tharmë, peciva pluhur; 

krypë, mustardë; uthull, sose (melmesa); erëza; akull.  

 



(210)  KS/M/ 2014/329 

(220) 11/04/2014 

(300)  

(731)  MARBO PRODUCT d.o.o. 

 ĐorĎa Stanojevića 14, 11000 Beograd, RS 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Mish, peshk, shpensë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime 

të konzervuara, të  ngrira, të  thara dhe të  përgaditura; xhelatinë, recel; vezë, qumsht dhe 

produkte të  qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra.  

30  Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioca dhe sago; miell dhe prodhime 

drithërash; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akull; sheqer; mjaltë, melasë; tharmë, peciva pluhur; 

krypë, mustardë; uthull, sose (melmesa); erëza; akull.  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/335 

(220) 15/04/2014 

(300)  

(731)  "AROMA" SH.P.K   

 Magjistralja Prishtinë-Ferizaj Laplje Selo, 

38101 Prishtinë, KS 

(526)  

(591) E kuqe, e verdhë, e kaltër , hiri, 

portokalli,  e bardhë- 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 30  Miell gruri, miell misri, miell soje, miell tapiokë për ushqim, miell - produkte 

mulliri  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/336 

(220) 15/04/2014 

(300)  

(731)  "AROMA" SH.P.K   

 Magjistralja Prishtinë-Ferizaj Laplje Selo, 

38101 Prishtinë, KS 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Fellini 

(546) 

 
 

 



(511) 29  Vajra ushqimore dhe yndyra 

30  Miell gruri, miell misri, miell soje, miell tapiokë për ushqim, miell - produkte mulliri  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/337 

(220) 15/04/2014 

(300)  

(731)  "AROMA" SH.P.K   

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj Laplje Selo, 

38101 Prishtinë, KS 

(526)  

(591) E kuqe, e bardhë, e verdhë, kafe dhe e 

gjelbër.- 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 29  Vajra ushqimore dhe yndyra   

 
 

(210)  KS/M/ 2014/338 

(220) 16/04/2014 

(300) 302014000390208  22/01/2014  DE 

(731)  Braun GmbH 

Frankfurter Str. 145, D 61476 Kronberg im 

Taunus, DE 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  SYNCROSONIC 

(546) 

 
 

 

(511) 8  Makina dhe brisqe për rroje; gërshërë për flokë; pajisje depilimi për përdorim 

personal; kuti, mbajtëse, pjesë dhe pajisje për mallrat e sipërpërmendura  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/340 

(220) 16/04/2014 

(300)  

(731)  British American Tobacco (Brands) 

Limited, Globe House, 4 Temple Place, 

London, WC2R 2PG, UK 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. RamaRr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  TASTE iD 

(546) 

 
 

 



(511) 34  Cigare; duhan; produkte te duhanit; çak mak; shkrepëse; artikuj për duhanpirës  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/341 

(220) 16/04/2014 

(300)  

(731)  PHOENIX Pharmahandel GmbH & 

Co KG  Pfingstweidstraße 10-12, 68199 

Mannheim, DE 

(526)  

(591)  

(740) Besarta Kllokoqi 

Rr. ―Nena Tereze‖, Hyrja 30, Nr. 5, 10000 

Prishtine 
 

(540)  BENU 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Sapune, parfume, esence vajrash, produkte kozmetike (perveç makijazh, tone per 

syte, te kuq buzesh, rimel, manikyr per thonjte, locion per vete-nxirje), locion per floket, 

pasta dhembesh, pambuk per qellime kozmetike  

5  Preparate farmaceutike (perveç atyre kunder analgjezise, antipiretiket, barna kunder 

ftohjes, preparate per trajtimin e semundjeve dhe çrregullimeve te syrit, urologjise dhe 

preparate per parandalimin trajtimin ose diagnozen e shqetesimeve kardiovaskulare, 

semundjeve dhe çrregullimeve); preparate sanitare per qellime mjekesore (perveç 

preparateve per pastrimin e lenteve te kontaktit dhe solucioneve qe perdoren per lentet e 

kontaktit); substanca dietike te pershtatura per perdorim mjekesor, ushqim per foshnjat; 

shtesa ushqimore per perdorim mjekesor; preparate vitaminash, shtesa per ushqime 

minerale; shtrese e bute perthithese pambuku, leshi ose celuloze per perdorim mjekesor; 

allçi, materiale per fashim; dezinfektues (perveç preparateve per pastrimin e lenteve te 

kontaktit dhe solucioneve qe perdoren per lentet e kontaktit); preparate per shkaterrimin e 

paraziteve; fungicide 

8  Takem thikash/pirunjesh/lugesh; gershere per thonje; gershere per prerjen e lekures se 

vdekur rreth thonjeve; gershere per femije; prerese thonjesh, gershere per floke; brisqe; 

brisqe rroje; thika rroje; llaqe per ngjyrosjen e thonjeve; mjet per lakimin/rregullimin e 

qerpikeve; komplete per manikyr; komplete per pedikyr; komplete per rroje  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekesore dhe stomatologjie (perveç aparateve dhe 

instrumenteve per syte); materiale qepjeje  

16  Peceta prej letre dhe celuloze per foshnje; perparese per foshnje prej letre ose celuloze; 

peceta prej letre per qellime kozmetike; leter higjenike; peshqir letre; shami letre; peceta 

prej letre ose celuloze per heqjen e grimit; çanta, zarfa dhe çanta te vogla prej letre apo 

plastike, per paketim  

35  Sherbime shitje me pakice e sapuneve, parfumeve, esencave te vajrave, produkteve 

kozmetike, locioneve te flokeve, paste dhembesh, pambukut per qellime kozmetike, 

preparateve farmaceutike, preparateve sanitare per qellime mjekesore, substancave dietike 

te pershtatura per perdorim mjekesor, ushqimit per foshnjat, shtesa ushqimore per perdorim 

mjekesor, preparate vitaminash, shtesat per ushqime minerale, shtrese e bute perthithese 

pambuku, leshi ose celuloze per perdorim mjekesor, allçi, materiale per fashim, 

dezinfektues, preparate per shkaterrimin e paraziteve, fungicide, takem 

thikash/pirunjesh/lugesh, gershere per thonje, gershere per prerjen e lekures se vdekur rreth 



thonjeve, gershere per femije, prerese thonjesh, prerese per lekuren e vdekur rreth thonjeve, 

pincete, mjet per gerryerjen/lemimin dhe dhenien e formes se thonjeve, mjet per prerjen 

dhe zbukurimin e thonjeve, gershere per floke, brisqe, brisqe rroje, thika rroje, llaqe per 

ngjyrosjen e thonjeve, mjet per lakimin/rregullimin e qerpikeve, komplete per manikyr, 

komplete per pedikyr, komplete per rroje, aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekesore 

dhe stomatologjie, artikuj ortopedike, materiale qepjeje, peceta prej letre dhe celuloze per 

foshnje, perparese per foshnje prej letre ose celuloze, peceta prej letre per qellime 

kozmetike, leter higjienike, peshqir letre, shami letre, peceta prej letre ose celuloze per 

heqjen e grimit, çanta, zarfa dhe çanta te vogla prej letre apo plastike, per paketim  

44  Sherbime mjekesore (perveç sherbimeve mjekesore per trajtimin e semundjeve dhe 

çrregullimeve te syrit); sherbimet e farmacisteve per recetat kozmetike; keshilla 

farmaceutike; kujdesi per higjenen dhe bukurine e njerezve  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/342 

(220) 16/04/2014 

(300) 1284473  17/02/2014  BX 

(731)  Eurol B.V. 

 Energiestraat 12, 7442 DA   NIJVERDAL, 

NL 

(526)  

(591) Ngjyrat që mbrohen: e kaltert, kuqe , 

bardhë- 

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 1  produkte kimike per qellime industrial dhe/ose prodhuese; shtesa për pastrimin e 

karburanteve, shtesa kimike per karburante, lubrifikantë dhe yndyra; shtesa për rritjën  e 

numrit te cetanit te dizel karburanteve; antifriz; antifriz kemikalje; antifriz kimik shtesë për 

karburante, antifriz, duke përfshirë sistemet për ftohjen e automjeteve; lëng-fluid për te 

hequr ujin; degreaser për përdorim ne proceset e prodhimit; lëng-fluid hidraulik dhe vaj 

hidraulik dhe bio hidraulik, në këtë klasë; lëng-fluid për frena; lëng-fluid hidraulik për 

frena; lëng-fluid për transferim hidraulik; lëng-fluid për pajisje hidraulike;  përzierje për 

shkrirjën e akullit; lëng- fluid  për transferim te ngrohjes; fluid për pedale; fluid për frena; 

vaj për prerëre; fluid për perpunimin e metalit [te cilat nuk janë fluide per prerëje]; mjete 

ftohëse;  tretës, produkte për ruajtjën e sigurtë te metaleve  ose drurit;  fluid transmetimi; 

preparate kimike për distribuimin e vajit, yndyrës dhe naftës; fluid dhe vaj për heqjën e 

gelqeres, ujit te njelëmet, gurëve,  vajit te llaqit , yndyrës, dyellit, ngjyrës, karbonit, 

ndytësirave, myk, myshqe, zhul dhe njolla; produkte kimike per trajtimin e sistemeve 

ftohëse;  fluide për drejtimin hidraulik te sistemeve; fluide për pengimin e rrjedhjes  se ujit  

nga radiatori;  fluide për zbrazjen e radiatorëve; fluide  për pengimin e rrjedhjes  ne 

sistemin servo(sisteme te ndihmes ) te automjeteve; fluide për drejtimin e automjeteve; 

fluide organike për përdorimin ne vakum pompa; fluide për bateri, ujë i oksiduar për bateri  

3  pastruesit  te perfshirë ne ketë klasë;  detergjente dhe lubrifikues përpos per perdorim ne 

proceset prodhuese; lëndë gërryese; vaj për pastrim; preparate për eliminimin  e ndryshkut; 

detergjente; dyllë (për lustrim); shampon për rryfeprites; fluid për pastrimin e dritareve per 



automjete; mjete për pastrimin e duerëve  

4  vaj dhe yndyrë industriale; lubrifikantë; vaj dhe yndyrë për vajosje; vaj, posaçërisht vaj 

për mjete motorike, duke përfshirë dhe vajin sintetik   per mjete motorike, vaj gjysëm – 

sintetik për automjete, vaj për motor, vaj për traktor, vaj për kamiona, vaj për motort te 

anijeve, vaj për makina dhe instalacione, vaj për automjete garuese, vaj për mjete motorike 

monograde, dizel vaj, vaj transmisioni, vaj për kuti te ndërruesit te shpejtesive, vaj per 

drejtimin motorik,  vaj sintetik transmisioni, vaj për motora dy-katësh, vaj motorik mono-

grade, vaj ne bazë mineralesh, vaj për ajër te kondicionuar, vaj për sharra motorike, vaj për 

vakum pompa,  vaj hidraulik dhe bio- hidraulik te përfaqesuar ne ketë klasë, vaj për vajosje 

te ingranazhit, vaj për turbina; preparate me lubrifikantë për perpunimin e metalit; fluide ne 

formë vaji për perpunimin e metalit; vaj per peropunimin e metalit; vaj per prerëje per 

perpunimin industrial te metalit;  lubrifikante industrial per ftohje;  vaj si aditiv per ushqim;  

vaj jo toksik  duke perfshirë yndyrë jo toksike per makinerrinë ushqimore, vaj për 

kompresorë, duke perfshirë vajin sintetik per kompresorë, shtesa jo –kimike  per lëndë 

djegëse, lubrifikante dhe yndyra, duke përfshirë shtesa jo –kimike kunder ngrirjes; vaj për 

zingjirë; lubrifikante temperaturave te larta; vaj për udhëzues, vaj për bartjen e 

temperatures-ngrohjes; vaj parafine  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/343 

(220) 16/04/2014 

(300) 1284208  13/02/2014  BX 

(731)  Eurol B.V. 

 Energiestraat 12, 7442 DA   NIJVERDAL, 

NL 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  EUROL 

(546) 

 
 

 

(511) 1  produkte kimike per qellime industrial dhe/ose prodhuese; shtesa për pastrimin e 

karburanteve, shtesa kimike per karburante, lubrifikantë dhe yndyra; shtesa për rritjën  e 

numrit te cetanit te dizel karburanteve; antifriz; antifriz kemikalje; antifriz kimik shtesë për 

karburante, antifriz, duke përfshirë sistemet për ftohjen e automjeteve; lëng-fluid për te 

hequr ujin; degreaser për përdorim ne proceset e prodhimit; lëng-fluid hidraulik dhe vaj 

hidraulik dhe bio hidraulik, në këtë klasë; lëng-fluid për frena; lëng-fluid hidraulik për 

frena; lëng-fluid për transferim hidraulik; lëng-fluid për pajisje hidraulike;  përzierje për 

shkrirjën e akullit; lëng- fluid  për transferim te ngrohjes; fluid për pedale; fluid për frena; 

vaj për prerëre; fluid për perpunimin e metalit [te cilat nuk janë fluide per prerëje]; mjete 

ftohëse;  tretës, produkte për ruajtjën e sigurtë te metaleve  ose drurit;  fluid transmetimi; 

preparate kimike për distribuimin e vajit, yndyrës dhe naftës; fluid dhe vaj për heqjën e 

gelqeres, ujit te njelëmet, gurëve,  vajit te llaqit , yndyrës, dyellit, ngjyrës, karbonit, 

ndytësirave, myk, myshqe, zhul dhe njolla; produkte kimike per trajtimin e sistemeve 

ftohëse;  fluide për drejtimin hidraulik te sistemeve; fluide për pengimin e rrjedhjes  se ujit  

nga radiatori;  fluide për zbrazjen e radiatorëve; fluide  për pengimin e rrjedhjes  ne 

sistemin servo(sisteme te ndihmes ) te automjeteve; fluide për drejtimin e automjeteve; 



fluide organike për përdorimin ne vakum pompa; fluide për bateri, ujë i oksiduar për bateri  

3  pastruesit  te perfshirë ne ketë klasë;  detergjente dhe lubrifikues përpos per perdorim ne 

proceset prodhuese; lëndë gërryese; vaj për pastrim; preparate për eliminimin  e ndryshkut; 

detergjente; dyllë (për lustrim); shampon për rryfeprites; fluid për pastrimin e dritareve per 

automjete; mjete për pastrimin e duerëve  

4  vaj dhe yndyrë industriale; lubrifikantë; vaj dhe yndyrë për vajosje; vaj, posaçërisht vaj 

për mjete motorike, duke përfshirë dhe vajin sintetik   per mjete motorike, vaj gjysëm – 

sintetik për automjete, vaj për motor, vaj për traktor, vaj për kamiona, vaj për motort te 

anijeve, vaj për makina dhe instalacione, vaj për automjete garuese, vaj për mjete motorike 

monograde, dizel vaj, vaj transmisioni, vaj për kuti te ndërruesit te shpejtesive, vaj per 

drejtimin motorik,  vaj sintetik transmisioni, vaj për motora dy-katësh, vaj motorik mono-

grade, vaj ne bazë mineralesh, vaj për ajër te kondicionuar, vaj për sharra motorike, vaj për 

vakum pompa,  vaj hidraulik dhe bio- hidraulik te përfaqesuar ne ketë klasë, vaj për vajosje 

te ingranazhit, vaj për turbina; preparate me lubrifikantë për perpunimin e metalit; fluide ne 

formë vaji për perpunimin e metalit; vaj per peropunimin e metalit; vaj per prerëje per 

perpunimin industrial te metalit;  lubrifikante industrial per ftohje;  vaj si aditiv per ushqim;  

vaj jo toksik  duke perfshirë yndyrë jo toksike per makinerrinë ushqimore, vaj për 

kompresorë, duke perfshirë vajin sintetik per kompresorë, shtesa jo –kimike  per lëndë 

djegëse, lubrifikante dhe yndyra, duke përfshirë shtesa jo –kimike kunder ngrirjes; vaj për 

zingjirë; lubrifikante temperatura te larta; vaj për udhëzues, vaj për bartjen e temperatures-

ngrohjes; vaj parafine  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/344 

(220) 17/04/2014 

(300)  

(731)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG  Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  JAGDGESELLE 

(546) 

 
 

 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrës), në mënyrë të veçantë  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/345 

(220) 17/04/2014 

(300)  

(731)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, , DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 

(540)  SWEET DARLING 

(546) 

 
 

 



 

(511) 5  Ushqim për bebe  

29  Fruta dhe perime të thata dhe të ziera (përveç patateve të freskëta); xhelatinë; reçel; 

komposto; qumësht dhe produktet e qumështit  

30  Qaj; kakao; sheqer; çokollatë; ëmbëlsira; biskota; oriz; miell dhe preparatet e bëra prej 

drithërave; bukë; pastë; akuj ushqimor; mjaltë; melasë; biskota me arra dhe bajame; 

rosticeri (të përfshira në klasën 30); ëmbëlsirat; pije me bazë kafeje dhe pije me bazë kakao  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/346 

(220) 17/04/2014 

(300)  

(731)  ARTIS AG 

  4002 Basel, CH 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  CATAFLAM 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 

(210)  KS/M/ 2014/347 

(220) 17/04/2014 

(300)  

(731)  ELNOR Sh.p.k 

  Lapje Selo,10000 Prishtinë, KS 

(526)  

(591) Blu e errët, blu e çelur, kafe (e 

ndritshme)  verdhë (e ndritshme). 

- 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 32  Birra; përzierje te birrave te lehta dhe të errëta; birrë pa alkool; birrë me pak 

kalori dhe birra me pak alkool; përzierje birre dhe lëngje frutash; ekstrakte frutash dhe  

pije frutash me aromë; përzierjesh birrash dhe pije jo-alkoolike  

35  Shitje me shumicë dhe pakicë te birrave, ujë minerale dhe te gazuar dhe pije  të tjera jo-

alkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije, ujë 

të pijshëm, uji me aditivët (pije jo-alkoolike); reklama; shërbime marketingu; biznes 

reklamash; menaxhim të biznesit tregtar; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime 

sekretarie, sondazhe opinionionesh; reklama drejtpërdrejtë nga e-mail; botimin e teksteve te 

publicitetit; qira për  hapësira reklamuese; reklamat on-line në rrjet kompjuterik; prezantim 

(demonstrim) te mallrave; shpërndarjen e lëndëve reklamuese; agjenci publicitare; 



shërbime publiciteti; reklamima ne radio; reklamat televizive; marrëdhëniet me publikun; 

hulumtim të tregut; nxjerrjen dhe botimin e teksteve; audio dhe video incizime për qëllime 

tregtare dhe promovuese; përgatitjen, kryerjen dhe rregullimin e konsultimeve të biznesit, 

panaireve, ekspozitave dhe shfaqje për qëllime komerciale dhe publicitare  

39  Prodhim, paketim te shisheve per ruajtjen e pijeve, veqanarisht birrë, birrë te përzier, 

birrë të gjitha llojeve, pije jo-alkoolike, ujë mineral, ujë të pijshëm, ujë tavoline, lëngje, 

përzierje te lëngjeve dhe birrës, pije alkoolike; marrëveshje  udhëtimi; transport me 

autobus; transporti me makinë; shpërndarjen e mallrave; shpërndarjen e mallrave te 

porositura me e-mail, shpërndarje te mesazheve; ruajtjen e informacionit; dhënien me qira 

të kontiniereve te magazinimit; kamionë me  qira; automjete me qira; shërbimet 

ndërlidhëse; transporti me anije; frigorifer me qira; qira e depove; shpërndarjen e gazetave; 

transport të udhëtarëve; magazinimin e mallrave; shërbimet e shoferit; përcjelljen e 

mallrave; transporti ajror; transportit hekurudhor  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/348 

(220) 17/04/2014 

(300)  

(731)  The Procter & Gamble Company 

,One Procter & Gamble Plaza Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(526)  

(591) - 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 3  Faculeta të pre-impregnuara të bëra nga letra dhe/ose celuloza  

5  Produkte të higjienës; Pelena për një përdorim të bëra nga letra dhe/ose celuloza  

25  Artikuj për veshje  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/349 

(220) 17/04/2014 

(300) 302013058060.5  05/11/2013  DE 

(731)  Opel Special Vehicles GmbH 

 Mainzer Straße (Adam Opel AG – 

M55),65428 Ruesselsheim, DE 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  KARL 

(546) 

 
 

 

(511) 12  mjete motorike,  pjesë të tyre dhe pjesë  rezervë, të përfshira ne ketë klasë  

27  shtroja për makina 

28  lojëra dhe lodra, artikuj sportiv, automobila lodër, modele për automjete, lodra nga 



plishi, arinjë, lojëra elektronike (duke përfshirë video lojërat);  lëtra-karta për lojë; frizbi,  

topa futbolli, topa basketbolli, topa te butë;  dhe te gjitha produktet e permendura te 

perfshira ne ketë klasë  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/350 

(220) 18/04/2014 

(300)  

(731)  The Procter & Gamble Company,One 

Procter & Gamble Plaza   Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(526)  

(591) - 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 3   Faculeta të pre-impregnuara të bëra nga letra dhe/ose celuloza  

5  Produkte të higjienës; Pelena për një përdorim të bëra nga letra dhe/ose celuloza  

25  Artikuj për veshje  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/351 

(220) 18/04/2014 

(300)  

(731)  Advance Magazine Publishers Inc.  

 Four Times Square ,New York, NY 10036, 

US 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  VOGUE 

(546) 

 
 

 

(511) 16  Revista, shërbime botuese  

35  Marketing, reklamim, evenimente dhe spektakle, shërbime reklamuese; sherbimet 

digjitale dhe fizike (reale) te shitjes me pakice (tregtia elektronike).  

41  Përdorimet e internetit dhe faqeve të internetit  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/352 

(220) 18/04/2014 

(300)  

(731)  Advance Magazine Publishers Inc. 

 Four Times Square ,New York, NY 10036, 

US 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  GLAMOUR 

(546) 

 
 

 



(511) 16  Revista, shërbime botuese 

35  Marketing, reklamim, evenimente dhe spektakle, shërbime reklamuese; sherbimet 

digjitale dhe fizike (reale) te shitjes me pakice (tregtia elektronike).  

41  Përdorimet e internetit dhe faqeve të internetit  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/353 

(220) 18/04/2014 

(300)  

(731)  Advance Magazine Publishers Inc.  

 Four Times Square ,New York, NY 10036, 

US 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  GQ 

(546) 

 
 

 

(511) 16  Revista, shërbime botuese  

35  Marketing, reklamim, evenimente dhe spektakle, shërbime reklamuese; sherbimet 

digjitale dhe fizike (reale) te shitjes me pakice (tregtia elektronike)  

41  Përdorimet e internetit dhe faqeve të internetit  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/354 

(220) 18/04/2014 

(300)  

(731)  Advance Magazine Publishers Inc.  

 Four Times Square,New York, NY 10036, 

US 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  Conde Nast Traveller 

(546) 

 
 

 

(511) 16  Revista, shërbime botuese 

35  Marketing, reklamim, evenimente dhe spektakle, shërbime reklamuese; sherbimet 

digjitale dhe fizike (reale) te shitjes me pakice (tregtia elektronike)  

41  Përdorimet e internetit dhe faqeve të internetit  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/355 

(220) 18/04/2014 

(300)  

(731)  Advance Magazine Publishers Inc.  

 Four Times Square, New York, NY 10036, 

US 

(526)  

(591)  

(540)  AD Architectural Digest 

(546) 

 
 

 



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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(511) 16  Revista, shërbime botuese 

35  Marketing, reklamim, evenimente dhe spektakle, shërbime reklamuese; sherbimet 

digjitale dhe fizike (reale) te shitjes me pakice (tregtia elektronike).  

41  Përdorimet e internetit dhe faqeve të internetit  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/356 

(220) 18/04/2014 

(300)  

(731)  Advance Magazine Publishers Inc.  

 Four Times Square, New York, NY 10036, 

US 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  VOGUE CAFE 

 

(546) 

 
 

 

(511) 43  Restorante dhe bare  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/357 

(220) 18/04/2014 

(300)  

(731)  Advance Magazine Publishers Inc.  

 Four Times Square, New York, NY 10036, 

US 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  GQ BAR 

(546) 

 
 

 

(511) 43  Restorante dhe bare  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/358 

(220) 18/04/2014 

(300)  

(731)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 

(540)  KLEINER WALDKAUZ 

(546) 

 
 

 



 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrës), në veçanti pijet alkoolike spirituous.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/359 

(220) 18/04/2014 

(300)  

(731)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BRANDSTÄDTER 

(546) 

 
 

 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrës).  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/360 

(220) 18/04/2014 

(300)  

(731)  AKDEN TEKSTİL VE DIŞ TİC. 

LTD. ŞTİ. Kemalpaşa Mah. Gençtürk Cad. 

Birlik İşhanı No:17/4 Eminönü,İSTANBUL, 

TR 

(526)  

(591) E zezë, e bardhë.- 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime lëkure, dhe mallra të bëra nga këto materiale, dhe që nuk janë 

të përfshira në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzofë; valixhe dhe çanta udhëtimi; këllëfë 

çelësash; kuleta; çadra dhe çadra dielli; bastunë  

24  Pëlhura të endura dhe jo të endura, prodhime shtëpiake të tekstilit përfshi flamujt, 

facoleta  

25  Veshje, e cila nuk është veshje mbrojtëse, veshje e brendshme dhe e jashtme, çorape, 

veshmbathje dhe veshje koke  

35  Të bërit bashkë, për dobi të tjerëve të: lëkurës dhe imitimit të lëkurës, dhe mallrave të 

bëra nga këto materiale, dhe që nuk janë të përfshira në klasat tjera; lëkurave të kafshëve, 

gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit; këllëfëve të çelësave; kuletave; çadrave dhe 

çadrave të diellit; bastunëve, pëlhurave të endura dhe jo të endura, prodhimeve shtëpiake të 

tekstilit përfshi flamujt, facoletat; veshjes, e cilat nuk është veshje mbrojtëse, veshjeve të 

brendshme dhe të jashtme, çorapeve, veshmbathjeve dhe veshjeve të kokës, duke 

përjashtuar transportin për ato, duke ju mundësuar blerësve ti shohin dhe ti blejnë këto 

mallra me shitje me shumicë, shitje me pakicë dhe katalogëve të përgjithshëm komercial 

nëpërmjet postës ose me anë të mjeteve telekomunikuese  
 



(210)  KS/M/ 2014/362 

(220) 18/04/2014 

(300)  

(731)  KENDAL ELEKTRİK 

AYDINLATMA ELEKTRONİK  İNŞAAT 

SANAYİ VE DIŞ TİCARET  LİMİTED 

ŞİRKETİ Kuledibi, Büyükhendek Cad. 

No:28,Beyoğlu- İSTANBUL, TR 

(526)  

(591) E zezë dhe e verdhë.- 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detar, vëzhgues, fotografike, kinematografike, 

optike, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (për mbikëqyrje), aparate dhe instrumente 

jetë shpëtuese dhe për mësimdhënieje; aparate dhe instrumente për përçim, ndryshim, 

transformim, akumulim, rregullim ose kontrollim të rrymës elektrike; aparate regjistrimi, 

transmetimi ose reproduktim të zërit ose imazheve; bartës magnetik të dhënash, disqe për 

incizim; makina automatike dhe mekanizma për aparate që aktivizohen me monedha; arka 

regjistruese, makina për llogaritje, pajisje për procesuim të dhënash dhe kompjuterë; 

aparate për shuarjen e zjarrit  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/363 

(220) 22/04/2014 

(300)  

(731)  Machine Zone, Inc. 

 555 Hamilton Avenue, Palo Alto, 

California 94301 , US 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  GAME OF WAR - FIRE AGE 

(546) 

 
 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, nautike, vezhguese, fotografike, 

kinematografike, optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje), për 

shpëtimin e jetës dhe mësim; aparate dhe instrumente për përçimin, ndërprerjen, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e elektricitetit; aparate për 

incizimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazhit; bartës të të dhënave magnetike, 

disqe incizuese; kompakt disqe, DVD dhe media tjera digjitale për incizim; mekanizma për 

aparatet që operojnë përmes monedhave; regjistër arkash, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuerë kompjuterik; aparate për fikjen e zjarri; 

softver i shkarkueshëm i video lojërave për përdorim në pajisjet pa tela (wireless); softver i 

lojërave kompjuterike i shkarkueshëm nga rrjeti global kompjuterik  

41  Edukimin; ofrimin e trajnimeve; zbavitjeve; aktivitetet sportive dhe kulturore; 



shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin e lojërave kompjuterike on-line; shërbimet 

zbavitëse, kryesisht, ofrimin e përdorimit të përkohshëm të lojërave kompjuterike që nuk 

shkarkohen; shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin e përdorimit të përkohshëm të lojërave 

interaktive të cilat nuk mund të shkarkohen  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimi dhe dizajnimi në lidhje me to; 

analizimi industrial dhe shërbimet hulumtuese; dizajnimi dhe zhvillimi i hardverit dhe 

softverit kompjuterik; shërbimet kompjuterike, kryesisht, krijimin e një komuniteti online 

për regjistrimin e përdoruesve për të marrë pjesë në gara, shfaqjen e aftësive të tyre, 

marrjen e komenteve nga pjesmarrësit e tjerë, formimin e komuniteteve virtuale, 

angazhimin në rrjetet sociale, dhe përmirësimin e talenteve të tyre; ofrimin e webfaqes me 

pajisje të softverit që nuk shkarkohet për përdorimin e ndjekjes së performancave të 

lojërave kompjuterike  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/364 

(220) 22/04/2014 

(300)  

(731)  Machine Zone, Inc. 

555 Hamilton Avenue, Palo Alto, California 

94301 , US 

(526)  

(591) - 

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, nautike, vezhguese, fotografike, 

kinematografike, optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje), për 

shpëtimin e jetës dhe mësim; aparate dhe instrumente për përçimin, ndërprerjen, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e elektricitetit; aparate për 

incizimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazhit; bartës të të dhënave magnetike, 

disqe incizuese; kompakt disqe, DVD dhe media tjera digjitale për incizim; mekanizma për 

aparatet që operojnë përmes monedhave; regjistër arkash, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuerë kompjuterik; aparate për fikjen e zjarri; 

softver i shkarkueshëm i video lojërave për përdorim në pajisjet pa tela (wireless); softver i 

lojërave kompjuterike i shkarkueshëm nga rrjeti global kompjuterik  

41  Edukimin; ofrimin e trajnimeve; zbavitjeve; aktivitetet sportive dhe kulturore; 

shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin e përdorimit të përkohshëm të video lojërave që nuk 

shkarkohen; shërbimet zbavitëse, kryesisht,Ofrimin online, e gjërave virtuale të 

pashkarkueshme nga natyra e karaktereve, heronjëve, legjioneve, trupave, armëve, mjeteve, 

ndërtesave, tokave, automjeteve, veshjeve, monedhave, dhuratave, dhe cmimeve, për 

përdorim në ambinetin virtual krijuar për qëllime zbavitjeje; ofrimin e portaleve të 

webfaqeve të internetit nga lëmia e lojërave kompjuterike dhe lojërave; shërbmet zbavitëse, 

kryesisht, ofrimin e ambienteve virtuale në të cilin përdoruesit mund të bashkverpojnë 

përmes lojërave sociale për qëllime rekreacioni, kohës së lirë, apo zbavitëse 

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimi dhe dizajnimi në lidhje me to; 

analizimi industrial dhe shërbimet hulumtuese; dizajnimi dhe zhvillimi i hardverit dhe 

softverit kompjuterik; shërbimet kompjuterike, kryesisht, krijimin e një komuniteti online 



për regjistrimin e përdoruesve për të marrë pjesë në gara, shfaqjen e aftësive të tyre, 

marrjen e komenteve nga pjesmarrësit e tjerë, formimin e komuniteteve virtuale, 

angazhimin në rrjetet sociale, dhe përmirësimin e talenteve të tyre; ofrimin e webfaqes me 

pajisje të softverit që nuk shkarkohet për përdorimin e ndjekjes së performancave të 

lojërave kompjuterike  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/365 

(220) 22/04/2014 

(300)  

(731)  S.C. Johnson & Son, Inc  

 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 

53403-2236, US 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  MR. MUSCLE PRESS & CLEAN 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Preparate për pastrim, lustrim, fërkim, dhe gërryerje; preparate zbardhuese dhe 

substanca të tjera për përdorim në prodhim; lecka për një përdorim me përmbajtje të 

kemikaleve apo komponimeve për përdorim shtëpiak; preparate për heqjen e llakut; 

preparate të natyrës në formë dylli për përdorim në sipërfaqet përfunduara apo të 

paparfunduara; preparate për heqjen e dyllit; hapës të kanaleve; lustrim këpucësh, krem për 

këpucë, pastrues këpucësh; sapunë; detergjent  

5  Germicide (mikrobëvrasës) dhe preparate dezinfektuese; deodoreant për ajr, pëlhurë, 

qilim dhe tapiceri  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/366 

(220) 22/04/2014 

(300)  

(731)  Saba Group‖ Sh.p.k.  

 Rr. Idriz Seferi p.nr. Gjilan 60000 , KS 

(526)  

(591) - 

(740) Kushtrim Bytyqi 

Gllogoc 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 9  Instrumetet dhe aparaturat shkencore, nautike, vëzhguese, fotografuese, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrëse), për 

shpëtim të jetës dhe për mësim; aparatet dhe instrumentet për përcjelljen, ndërprerjen, 

transformimin, akumulimin, rregullimin dhe kontrollimin e rrymës; aparatet për inçizim, 

transmetim ose riprodhim të zërit apo fotografisë; bartësit magnetik të të dhënave, disqet 

inçizuese, makinat automatike për shitore dhe mekanizmat për apartet që operohen me 

monedha; arkat për shitore, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe 

kompjuterët; aparatet për fikjen e zjarreve  

11  Aparatet për ndriçim, ngrohje, prodhim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim të ujit dhe për qëllime sanitare, si pompa uji, hidrofora  



 
 
 

(210)  KS/M/ 2014/367 

(220) 22/04/2014 

(300)  

(731)  Saba Group‖ Sh.p.k.  

 Rr. Idriz Seferi p.nr. Gjilan 60000 , KS 

(526)  

(591) - 

(740) Kushtrim Bytyqi  

Gllogoc 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 9  Instrumetet dhe aparaturat shkencore, nautike, vëzhguese, fotografuese, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrëse), për 

shpëtim të jetës dhe për mësim; aparatet dhe instrumentet për përcjelljen, ndërprerjen, 

transformimin, akumulimin, rregullimin dhe kontrollimin e rrymës; aparatet për inçizim, 

transmetim ose riprodhim të zërit apo fotografisë; bartësit magnetik të të dhënave, disqet 

inçizuese, makinat automatike për shitore dhe mekanizmat për apartet që operohen me 

monedha; arkat për shitore, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe 

kompjuterët; aparatet për fikjen e zjarreve.  

11  Aparatet për ndriçim, ngrohje, prodhim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim të ujit dhe për qëllime sanitare, si bateri, rezervarë uji dhe fontana  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/368 

(220) 23/04/2014 

(300)  

(731)  CONDE NAST PUBLICATIONS 

LIMITED   Vogue House, Hanover 

Square, London W1S 1JU, UK 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  Tatler 

(546) 

 
 

 

(511) 16  Revista, shërbime botuese.  

35  Marketing, reklamim, evenimente dhe spektakle, shërbime reklamuese; sherbimet 

digjitale dhe fizike (reale) te shitjes me pakice (tregtia elektronike)  

41  Përdorimet e internetit dhe faqeve të internetit  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/369 

(220) 23/04/2014 

(300)  

(731)  CONDE NAST PUBLICATIONS 

LIMITED   Vogue House, Hanover 

Square, London W1S 1JU, UK 

(540)  TATLER CLUB 

(546) 

 
 

 



(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(511) 43  Restorante dhe bare  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/370 

(220) 23/04/2014 

(300)  

(731)  Beiersdorf AG  

 Unnastraße 48, 20253 Hamburg , DE 

(526)  

(591)                Blu dhe e bardhe 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 3  Sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet kozmetike  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/371 

(220) 23/04/2014 

(300)  

(731)  McCain Foods Limited 

8800 Main Street, Florenceville-Bristol, 

E7L 1B2, New Brunswick, CA 

(526)  

(591) Bardh dhe zi- 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Patate dhe produkte nga patatet; ushqime të lehta (pjekurina); deserte të ngrirë 

dhe të përgatitura; apetajzerët (paragjellë); salcat; fruta dhe perime; ushqime të përgatitura 

të ngrira; ushqime dhe paraushqime të përgatitura; pluhurat dhe përzierje, supat; ushqime të 

lehta (pjekurina) patate; ushqime mëngjesi, në veçanti petulla nga patatet, dhe patate e 

integruar e fërguar (hash browns) dhe çyfte  mëngjes që përmbajnë vezë, mish dhe djathë; 

vezë  

30  Pica; ushqime të lehta (pjekurina); deserte dhe pasta të ngrira dhe të përgatitura; 

akullore; apetajzerët (paragjellë); ushqime të përgatitura të ngrira; ushqime mëngjesi, në 

veçanti drithërat, bollgur, drithëra gruri me kremë; tost francez; petulla; waffers (biskota); 

ushqim dhe paraushqime të përgatitura; produkte te përgatitura  sanduiçi  

 
 
 



(210)  KS/M/ 2014/372 

(220) 23/04/2014 

(300)  

(731)  McCain Foods Limited 

8800 Main Street, Florenceville-Bristol, 

E7L 1B2, New Brunswick, CA 

(526)  

(591) Bardh dhe zi- 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  patate dhe produkte nga patatet; ushqime të lehta (pjekurina); deserte të ngrirë 

dhe të përgatitura; apetajzerët (paragjellë); salcat; fruta dhe perime; ushqime të përgatitura 

të ngrira; ushqime dhe paraushqime të përgatitura; pluhurat dhe përzierje, supat; ushqime të 

lehta (pjekurina) patate; ushqime mëngjesi, në veçanti petulla nga patatet, dhe patate e 

integruar e fërguar (hash browns) dhe çyfte  mëngjes që përmbajnë vezë, mish dhe djathë; 

vezë  

30  Pica; ushqime të lehta (pjekurina); deserte dhe pasta të ngrira dhe të përgatitura; 

akullore; apetajzerët (paragjellë); ushqime të përgatitura të ngrira; ushqime mëngjesi, në 

veçanti drithërat, bollgur, drithëra gruri me kremë; tost francez; petulla; waffers (biskota); 

ushqim dhe paraushqime të përgatitura; produkte te përgatitura  sanduiçi  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/373 

(220) 23/04/2014 

(300)  

(731)  Opel Special Vehicles GmbH 

 Mainzer Straße (Adam Opel AG – M55), 

65428 Ruesselsheim, DE 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  MONZA 

(546) 

 
 

 

(511) 12  Mjete motorike,  pjesë të tyre dhe pjesë  rezervë, nëse janë të përfshira ne ketë 

klasë.  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/374 

(220) 24/04/2014 

(300)  

(731)  PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d.   Ante Starčevića 32, 48 000 

Koprivnica, HR 

(526)  

(591) e kuqe, e bardhë, e vedhë- 

 

(540)   

(546) 

 



(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

 

(511) 30  kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, kafe artificiale; miell dhe produkte 

nga drithërat, bukë, kuleç, ëmbëlsira, bombone; akullore; mjaltë, shurup nga melasa; 

tharëm buke, pluhur për fryerje; krip, mustardë; uthull, salca (melmesa); erëza; akull për 

ftohje  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/375 

(220) 24/04/2014 

(300)  

(731)  PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d.  Ante Starčevića 32, 48 000 

Koprivnica, HR 

(526)  

(591) kuqe, e bardhë, e vedhë- 

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ekstrakte mishi; pemë dhe perime të 

konservuara, thara dhe ziera; xhelatinë, gjem, kompote; vezë, qumësht dhe produkte të 

qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/376 

(220) 28/04/2014 

(300) 2013/07528  06/11/2013  SE 

(731)  Quorvus Collection Hotels, LLC 

 Carlson Parkway, P.O. Box 59159 

Minneapolis, Minnesota 55459-8249, US 

(526)  

(591) - 

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 43  sherbime: sherbime te hotelit, barëve dhe restoranteve; shërbime te rezervimit te 

dhomave  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/377 

(220) 28/04/2014 

(300)  

(731)  Barilla G. e R. Fratelli - Societa per 

Azioni  ViaMantova 166, ParmaPR, IT 

(540)  ACADEMIA BARILLA 

(546) 

 
 

 



(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(511) 16  Letër, kartuç dhe produkte te punuara nga këto materiale, të cilet nuk janë 

përfshirë në klasë tjera; gjëra te shtypura; material për libërlidhje; fotografi; paisje për zyre; 

ngjitës për përdorim ne zyre apo përdorim ne amvisni; material për artist; brushëza; 

rekuizite për makina te shkrimit dhe rekuizite te zyrës (përpos mobileve); material për 

mësim dhe aftësim (përpos aparateve); material plastike për paketimin(te cilët nuk janë të 

përfshirë në klasë tjera);  gërma te shtypit; blloqe te shtypit; kalendare; fascikla-

mbeshtjellëse për letër; panoa nga letra ose kartuçi; postere; katalogje; fotografi (te 

shtypura); tabela reklamuese nga letra ose kartuçi; broshura; libra; material për hulumtim-

aftësim (përpos aparateve); pamflete; lapsa (rekuizite te zyres); stilo lapsa; prospekte; 

publikime te shtypura; magazina (revista); kuti nga kartuçi ose letra; mbulesa tavolinash 

nga letra; shtroja nga letra; piceta per tavolinë(salveta) nga letra; fletëpalosje (flajer)  

18  Lëkura dhe emitime te lëkurës,  dhe produkte te punuara nga këto material te cilat nuk 

janë te përfshira në klasë tjera; lëkurë shtazore, peliqe; valigje dhe çanta te udhëtimit; 

ombredha dhe çadra te diellit; shkopa për hecje; kamxhik, paisje për kuaj dhe produkte te 

shalave te kuajve;  këllëf për çelësa; çanta; komplete per udhëtim ( produkte te lëkurës); 

akt- çanta; çanta krahu; çanta (pliko, qese) nga lëkura, për paketim; valigje; çanta afariste; 

çanta te shpinës  

21  gjëra te nevojshme shtepiake ose kuzhine dhe kuti; krehër dhe shpuza; brusha (përpos 

brushëzave); material për pregatitjen e brushave; artikuj per pastrim; lesh çeliku;  Qelq i  pa 

përpunuar ose gjysëm i perpunuar (perpos qelqit për përdorim në ndertimtari); gjëra te 

qelqit, porcelanit dhe poçarisë te cilat nuk janë të përfshira ne klasë tjera; dërrasa për 

prerjën e bukës;  dërrasa kuzhine për prerëje; komplet tengjere për zierje; gota për pije;  

filgjana nga letra ose plastika; tengjere; shporta per bukë per amvisni; kulluese; kapak per 

enë; lugë për perzierje [pajisje kuzhine]; kulluese për përdorin ne amvisni; erende-gërryese 

[pajisje per amvisni]; enë kuzhine; lugë për lyerje, për perdorim ne kuzhinë; shporta 

pikniku me enë; shishe për vaj; kazan; garuzha [enë tavoline]; takem per pite;  enë për 

biber; enë; pjata letre; pjata per një perdorim; tablla; mbajtëse per meny; mbajtese 

salvetash-facoletash nga letra; qeramikë për përdorim ne amvisni ; enë për pije; kuti për 

ushqim; kuti buke; enë per perdorim ne amvisni apo kuzhinë;  kuti kuzhine; enë për ruatjën 

e ushqimit, te izoluara dhe te ngrohta; enë për njelmësira; kuti per vendosjen e facoletave te 

letres; kavanoza, enë per embëlsira; takëm për çaj [enë tavoline]; komplete për kafe [enë 

tavoline]; komplete për melmesa; servis [enë]; trekembësh [pajisje tavoline]; filgjana; 

poçari, enë qeramike; pajisje për zierje, jo-elektrike; pajisje kuzhine; pajisje per tavolinër, 

përpos, thikave, pirunjëve dhe lugëve; poçari; tengjere; vazo; sherbyese per kafe; enë qelqi 

për ruajtjën e ushqimit; pjata për sheqer; pjata supe  

24  Tekstil dhe produkte te tekstilit,te cilat nuk janë përfshirë ne klasë tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline; pelhura për tavolina, te cilat nuk janë nga letra; mbulesa te gjata per 

tavolina; mbulesa per tavolina, te cilat nuk janë nga letra; shtroja,te cilat nuk janë nga letra; 

salveta-piceta nga tekstili, tavolinash  

25  rroba, mbathje; mbulesa koke; kapela- beretka; ndresa te poshtme; mbathje; pantolla te 

shkurta (bermude); këmisha me mengë te shkurta; këmisha; xhaketa te mbushura[roba]; 



badi [ndresa femrash]; sheshira; sheshira nga letra [roba]; mbulesa te kokes; xhaketa [roba]; 

përparëse [roba]; zherse [pelhura]; nënkëmisha; çorapa dhe trikotazhë e thurur; roba per 

larje; gjempera; pantolla; jelek-gjysem gjemper; maica  

29  Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ekstrakte te mishit; pemë dhe perime te 

konservuara, ngrira, thara dhe ziera; xhelatinë frutash, gjeme, kompote; vezë; qumësht dhe 

produkte te qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim; sardela; lëngje te mishit si supa; supa; 

kavijar; fruta, te konservuara; perime,te konservuara; djath; frape qumështi; fletëza frutash; 

fruta te ngrira; fruta-pemë te konservuara; fruta te konservuar ne alkool; fruta te ziera; fruta 

te kristalizuara; kërpudha, te konservuara; xhelatinë; xhelatin per ushqim; xhelatinë frutash; 

preparate per supa nga perimet; perime, te konzervuara; perime, te ziera; perime te thara; te 

lengëta, konzervuara; sallata frutash; sallata nga perimet; margarinë; ajkë e tundur; ajka 

produkte te qumështit); patate  te ferguara (çips); çips me pak kalori nga patateja; peshk, i 

konzervuar; shtazë te cilat nuk janë te gjalla; preparate per pregaditjën e supave; zamër –

uzhinë frutash; lëngje nga perimet per zierje; lëngë nga domatet per zierje; jogurt  

30  Kafe, çaj; kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe miell palme; miell dhe preparate  

te punuara nga drithërat; bukë, pjekurina dhe embelsira; akull per ushqim; sheqer, mjaltë, 

melasë – shurup; tharëm, pluhur per pjekurina; krip; senf; uthull, salca – lyres, melmesaa; 

erëza, melmesa; akull; ushqime me bazë tërshëre; ushqim me miell; nisheste per ushqim; 

anis; farave te  anises; melmesa; aroma për kafe; aroma, përpos vajit esencial; aroma, 

perpos vajit esencial, për pije; aroma, perpos vajit esencial, per torte; tershër e bluar; tërshër 

e qeruar;  pllaka nga drithërat me nivelin e lartë te proteines;  rrënjë te embëla embelsira); 

pije me bazë kakao; pije me bazë kafe; pije me bazë çokolate; pije me bazë çaji; sodë 

bikarboni për zierje; keksa;  keksa te embël; petit-beure keksa; embëlsira [bombona]; 

simite; puding; kakao; pije te qumështit nga kakao; pije te qumështit nga kafeja; kafe e pa 

ferguar; kanellë (melmesë); karamele (embëlsirë); melmesa; kreker; kuskus (miell i bluar 

trash-griz); torte;  miell gruri; miell; xhelatinë frutash(embëlsira); akull për ushqim; pluhur 

per pjekurina; makarone; majonez; bukë dy here e pjekur; bukë pa tharëm; therime buke;  

bukë te gjata-vekne; brumëra; pesto (salcë); pica; preparate nga drithërat; ravioli; krip për 

zierje; salcë nga domatet; salcë soje;  salca per sallata; senduiqa; biber (melmesë); nisheste 

tershëre; griz-miell i bluar trash; miell misri; ushqim i shpejt ne bazë te drithërave; ushqim i 

shpejt ne bazë te orizit; sherbet  i akullt); shpageta;  lengjë mishi (salca); peta – brumëra; 

pite nga frutat-kollaqe; peta per supa; shafran (melmesë); xhenxhefil (melmesë).  

32  Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate tjera per përgaditjën e pijeve; ujë (pije); ujë tavoline ( per 

pije); ujë te gazuar; pije nga frutat dhe perzierja e perimeve; pije jo alkoolike nga frutat; 

pije izotonike; pije jo alkoolike; esenca për pergaditjën e pijeve; nektar frutash, jo alkoolik; 

preparate për pergaditjen e pijeve; shurupe per pije; shurup për limonata; lëngë nga domatet 

(pije); lëngje nga perimet (lengje) 

33  Pije alkoolike  (përpos Birrave) 

35  Reklamimi; menagjmenti afarist;  administrate afariste; shërbime te zyres; licencimi i 

produkteve dhe sherbimeve per opersonat e trtetë (administrimi komercial e sherbimeve te 

permendura); zgjerimi i përmbajtjës reklamuese; prezentimi i produkteve; reklamimi 

permes postes; marketing; organizimi i shfaqjeve per nevojat komerciale dhe reklamuese; 

prezentimim i produkteve me mjeteve te komunikimit, me qellim te shitjes me pakicë; 

promocione shitese per te tjerët; shtypja e teksteve reklamuese; reklamimi ne rjetin e 

internetit; reklamimi televiziv; sherbime afariste te shitjes me pakicë perms internetit,e cila 

pӕrmbanë këto produkte: letër, kartuç dhe produkte te punuara nga keto materiale, e cila 



nuk është përfshirë në klasë tjera; gjëra te shtypura; material per liberlidhje; fotografi; 

pajisje te zyres; ngjites per zyre ose perdorim ne amvisni; material per artist; brushëza; 

rekuizite per makina te shkrimit dhe rekuizite te zyres (perpos mobileve); material për 

aftësim dhe mesim (perpos aparateve); materiali plastic per paketim (te cilat nuk janë të 

përfshira ne klasë tjera); letra te lojës; gërma te shtypit; blloqe te shtypura; kalendarë; 

fascikla-mbeshtjellëse për leter; postere nga letra ose kartuçi; postere; katalogje; fotografi 

(te shtypura);  tabela vjerrëse nga letra ose kartuçi; broshura; libra; material per 

aftesim(perpos aparateve); pamflete; lapsa (rekuizit i zyres); stilo laps; prospekte; 

publikime te shtypura; magazina (revista); kuti nga kartuçi ose letra; mbulesa tavolinash 

nga letra; shtroja nga letra; piceta per tavolinë(salveta) nga letra; fletëpalosje (flajer); 

Lëkura dhe emitime te lëkurës,  dhe produkte te punuara nga këto material te cilat nuk janë 

te përfshira në klasë tjera; lëkurë shtazore, peliqe; valigje dhe çanta te udhëtimit; ombredha 

dhe çadra te diellit; shkopa për hecje; kamxhik, paisje për kuaj dhe produkte te shalave te 

kuajve;  këllëf për çelësa; çanta; complete per udhëtim ( produkte te lëkurës); akt- çanta; 

çanta krahu; çanta (pliko, qese) nga lëkura, për paketim; valigje; çanta afariste; çanta te 

shpinës. Gjërave te nevojshme shtepiake ose kuzhine dhe kuti; krehër dhe shpuza; brusha 

(përpos brushëzave); material për pregatitjen e brushave; artikuj per pastrim; lesh çeliku;  

Qelq i  pa përpunuar ose gjysëm i perpunuar (perpos qelqit për përdorim në ndertimtari); 

gjërav te qelqit, porcelain dhe poçarie te cilat nuk janë të përfshira ne klasë tjerae; dërrasa 

për prerjën e bukës;  dërrasa kuzhine për prerëje; komplet tengjere për zierje; gota për pije;  

filgjana nga letra ose plastika; tengjere; shporta per bukë per amvisni; kulluese; kapak per 

enë; lugë për perzierje [pajisje kuzhine]; kulluese për përdorin ne amvisni; rende [pajisje 

per amvisni]; enë kuzhine; lugë për lyerje, për perdorim ne kuzhinë; shporta pikniku me 

enë; shishe për vaj; kazan; garuzha [enë tavoline]; takem per pite;  enë për biber; enë; pjata 

letre; pjata per një perdorim; tablla; mbajtëse per meny; mbajtese salvetash-facoletash nga 

letra; qeramikë për përdorim ne amvisni ; enë për pije; kuti për ushqim; kuti buke; enë per 

perdorim ne amvisni apo kuzhinë;  kuti kuzhine; enë për ruatjën e ushqimit, te izoluara dhe 

te bngrohta; enë për njelmësira; kuti per vendosjen e facoletave te letres; kavanoza, enë per 

embëlsira; takëm për çaj [enë tavoline]; complete për kafe [enë tavoline]; complete për 

melmesa; servis [enë]; trekembësh [pajisje tavoline]; filgjana; poçari, enë qeramike; pajisje 

për zierje, jo-elektrike; pajisje kuzhine; pajisje per tavolinër, përpos, thikave, pirunjëve dhe 

lugëve; poçari; tengjere; vazo; sherbyese per kafei; enӕ qelqi për ruajtjën e ushqimit; pjata 

për sheqer; pjata supe. Tekstil dhe produkte  te tekstilit, e cila nuk është përfshirë ne klasë 

tjera; mbulesa shtrati; mbulesa tavoline; pelhura për tavolina, te cilat nuk janë nga letra; 

mbulesa te gjata per tavolina; mbulesa per tavolina, te cilat nuk janë nga letra; shtroja,te 

cilat nuk janë nga letra; salveta-piceta nga tekstili, tavolinash 

rroba, mbathje; mbulesa koke; kapela- beretka; ndresa te poshtme; mbathje; pantolla te 

shkurta (bermude); këmisha me mengë te shkurta; këmisha; xhaketab te mbushura[roba]; 

badi [ndresa femrash]; sheshirai; sheshira nga letra [rroba]; mbulesa te kokes;xhaketa 

[rroba]; përparëse [rroba]; zherse [pelhuraa]; nënkëmisha; çarapa dhe trikotazhë e thurur; 

roba per larje; gjempera; pantolla; jelek-gjysem gjemper; maica. 

Mish,peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ekstrakte te mishita; pemë dhe perime te 

konservuara, ngrira, thara dhe ziera; xhelatinë frutash, gjeme, kompote; vezë;qumësht dhe 

produkte te qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim; sardela; lëngje te mishit si supa; supa; 

kavijar; fruta, te konservuara; perime,te konservuara; djath; frape qumështi; fletëza frutash; 

fruta te ngrira; fruta-pemë te konservuara; fruta te konservuar ne alkool; fruta te ziera; fruta 

te kristalizuara; kërpudha, te konservuara; xhelatinë; xhelatin per ushqim; xhelatinë frutash; 



preparate per supa nga perimet; perime, te konzervuara; perime, te ziera; perime te thara; te 

lengëta, konzervuara; sallata frutash; sallata nga perimet; margarinë; ajkë e tundur; ajka 

produkte te qumështit); patate te ferguara (çips); çips me pak kalori nga patateja; peshk, i 

konzervuar; shtazë te cilat nuk janë te gjalla; preparate per prekaditjën e supave; zamer 

frutash; lëngje nga perimet per zierje; lëngë nga domatet per zierje; jogurt.Kafe, çaj; kakao 

dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe miell palme; miell dhe preparate  te punuara nga 

drithërat; bukë, pjekurina dhe embelsira; akull per ushqim; sheqer, mjaltë, melasë – shurup; 

tharëm, pluhur per pjekurina; krip; senf; uthull, salca – lyres, melmesaa; erëza, melmesa; 

akull; ushqime me bazë tërshëre; ushqim me miell; nisheste per ushqim; anis; farav te  

anises; melmesa; aroma për kafe; aroma, përpos vajit esencial; aroma, perpos vajit esencial, 

për pije; aroma,perpos vajit esencial, per torte; tershër e bluar; tërshër e qeruar;  pllaka nga 

drithërat me nivelin e lartë te proteines;  rrënjë te embëla embelsira); pije me bazë kakao; 

pije me bazë kafe; pije me bazë çokolate; pije me bazë çaji; sodë bikarboni për zierje; 

keksa;  keksa te embël; petit-beure keksa; embëlsira [bombona]; simite; puding; kakao; 

,pije te qumështit nga kakao; pije te qumështit nga kafeja; kafe e pa ferguar; kanellë 

(melmesë); karamele (embëlsirë); melmesa; kreker; kuskus (miell i bluar trash-griz); torte;  

miell gruri; miell; xhelatinë frutash(embëlsira); akull për ushqim; pluhur per pjekurina; 

makarone; majonez; bukë dy here e pjekur; bukë pa tharëm; trosha buke;  bukë te gjata-

vekne; brumëra; pesto (salcë); pica; preparate nga drithërat; ravioli; krip për zierje; salcë 

nga domatet; salcë soje;  salca per sallata; sendviqa; biber (melmesë); nisheste tershëre; 

griz-miell i bluar trash; miell misri; ushqim i shpejt ne bazë te drithërave; ushqim i shpejt 

ne bazë te orizit; sherbet  i akullti); shpageta;  lengjë mishi (salca); peta – brumëra; pite nga 

frutat-kollaqe; peta per supa; shafran (melmesë); xhenxhefil (melmesë). Birra; ujë mineral 

dhe i gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe 

preparate tjera per përgaditjën e pijeve; ujë (pije); ujë tavoline ( per pije); ujë te gazuar; pije 

nga frutat dhe perzierja e perimeve; pije jo alkoolike nga frutat; pije izotonike; pije jo 

alkoolike; esenca për pergaditjën e pijeve; nectar frutash, jo alkoolik; preparate për 

pergaditjen e pijeve; shurupe per pije; shurup për limonata; lëngë nga domatet (pije); lëngje 

nga perimet (lengje). 

39  Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallit; aranzhmane te udhëtimit;  shoqërimi i 

udhëtarëve;  autobus me qera ;  shërbimet e transportit;  nderhyrje ne transport; shërbimet 

logjistike te transportit; organizimi i yudhëtimeve; furnizimi me informacione; lajme dhe 

komentime ne leminë e  udhëtimit;  furnizimi me informacione lidhur me udhëtimin permes  

on-line kerkimit te bazes se teb dhënave kompjuterike;  organizimi te turrave gastronomike 

ne kombinim me njohjen e cultures se vendit;  Rezervimi i vendeve te udhëtarëve; 

Rezervimi i udhëtimit; shërbimet e vozitjës; transporti me  autobus; transport ii udhëtarëve; 

transport ii udhëtarëve;  vizita turistike (Lëmitë).  

41  sherbimet e arsimimit, përkatësisht, ofrimi i aftësimit e cila ka te bejë me Kulinarinë- 

gatimin, kryesisht pergaditja dhe realizimi i kurseve per zierje; organizimi dhe zbatimi i 

seminareve ne lidhje me gatimin; organizimi i aktiviteteve sportive dhe kulturore per 

përmirësimin  e aktiviteteve sportive  dhe  kulturen e te ushqyerit  për te rinjët; organizimi i 

garave te kulinarisë-gatimit 

42  sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime ne leminë e trendeve te 

konsumatorëve  dhe evolucionit,  modeli social dhe ekonomik i zhvillimit; sherbime 

shkencore dhe teknologjike dhe kerkime –hulumtime dhe projektime ne lëminë e cultures 

se teb ushqyerit  përkatësisht,  hulumtimet shkencore ne lëminë e ushqimit dhe te  te 

ushqyerit, dhe dizajni dhe zhvillimi i produkteve teb reja dhe zhvillimi ne lëminë  e 



prodhimit te ushqimit;  te gjitha te cekurat  janë me qellim te  financimit te qendrueshem  

per  prodhimin  e ushqimit e cila do te jetë e prezantuar  atyre qe marrin vendime; 

projektimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik dhe softuerit  

43  Ofrimi i shërbimeve te ushqimit dhe pijeve; vendosja e përkohëshme; kafiça, kafiteri; 

qeraja e e strehimit te perkohëshëm; kantina; rezervimi i hoteleve; rezervimi strehimit te 

përkohëshëm; sigurimi i strehimit ne hotele; restorane; restorane për vetëshërbim; hotel; 

shërbime te bareve;  sherbimet e banimit ne kampe për pushim; furnizimi me ushqim,  

sherbuimet e ushqimit, ushqim dhe pije; motele; snek-bare  
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(511) 7  Aparatet elektrike shtëpiake dhe makinat e kuzhinës (të përfshira në klasën 07), 

veçanërisht makinat elektrike te kuzhinave dhe aparatet, duke përfshire makinat e 

grirës/thyerëse, përzierëse dhe makinat përpunuese, makinat shtypëse te frutave, centrifug 

te lëngjeve, pajisje mprehëse, makina për bluarje, mjetet elektrike të motorizuara, çelësat 

elektrik për hapje, mprehës për thikë, si dhe makina dhe pajisje për përgatitjen e pijeve apo 

ushqimit, pompa për mbajtjen e pijeve ne gjendje te ftohur, për përdorimin dhe kombinimin 

e aparateve për ftohjen e pijeve; makinat elektrike shitëse për pije apo ushqim, makinat 

shitëse automatike; pajisjet elektrike salduese për mbështjellës; njësit e deponimeve 

elektrike, domethënë koshi te mbeturinave dhe kompresor te mbeturinave; makinë larëse 

enësh; Makina elektrike dhe pajisje për pastrim në lavanderi dhe veshje (të përfshira në 

klasën 07), duke përfshirë makina larëse, tharëse dhe tjerrëse; hekurosje me shtypje, 

makinat për hekurosje te përfshira ne klasën 07, pajisje elektrike shtëpiake për pastrim, te 

përfshira pajisjet elektrike për pastrimin e dritareve, brushat elektrike për lustrim dhe 

pastruesit vakum, vakum pastruesit te lagësht dhe të thatë; te gjitha pjesët e  mallrave të 

lartpërmendura, te përfshira ne klasën 07; në veçanti gypa, tuba, filtra te pluhurit, filtër qese 

te pluhuri, të gjitha për pastruesit vakum  

11  Aparatet për ngrohje, për gjenerimin e  avullit dhe gatim, sidomos furra, pjekje, 

tiganisje, tostim, ftohjet e ushqimeve dhe pllakat e pajisjeve për ngrohje, aparate për 

ngrohjen e ujit; ngrohtësitë zhytës, enët elektrike te gatimit, aparate mikrovalë, makina për 

prodhimin e petëve (elektrike); aparaturat për zierjen e vezëve, fryrës i thellë (elektrik); 

pajisjet elektrike për përgatitjen e çajit dhe te kafes, aparatet elektrike për ekspresë, makinat 

automatike për kafe(te përfshira ne ketë klase); pajisjet për ftohjen pjese te veçante ngrirës, 

kabinete ftohëse, aparate për ftohje te pijeve, frigorifer-ngrirës, ngrirës, makina dhe aparate 

te akullit; aparat për tharje, të veçanti duke përfshirë tharësit rrotullues, makina për tharje 

ne lavanderi, tharëse e dorës; tharëse e flokëve; llambat infra të kuqe (të ndryshme për 



përdorim mjekësor); jastëk për ngrohje ( jo për qëllime mjekësore), batanije elektrike (jo 

për qëllime mjekësore); pajisjet për ventilim, pjese te ventilatorëve, yndyre për pajisjet e 

filtrimit dhe pajisjet nxjerrëse, duke përfshirë nxjerrjet e mbulesave; pajisjet e 

kondicionerëve dhe pajisjeve për të përmirësuar cilësinë e ajrit, pajisje për lagështi te ajrit, 

pajisjet për dozimin e aromës (jo për përdorim personal); pajisjet për pastrimin e ajrit, 

aparat për furnizimin me ujë dhe qëllime sanitare, në veçanti pajisjet për gjenerimin e 

avullit, instalimet e ventilimit dhe furnizimit me ujë; pajisjet për ujë të ngrohtë, ruajtja e ujit 

te ngrohte dhe ngrohje e vazhdueshme e ujit, lavaman kuzhine; pompat e ngrohjes; te gjitha 

pjesët e mallrave te lartpërmendura te përfshira ne klasën 11, rubintat furnizuese për ftohjen 

e pijeve, për përdorim ne kombinimet e aparaturave për ftohjen e pijeve( përveç makinave 

shitëse).  

21  Pajisje te vogla shtëpiake me operim me ane te dorës dhe për përdorim në kuzhinë, enë 

shtëpiake ose enë kuzhine; dërrasë për hekurosje, mbulesa të dërrasave për hekurosje, 

mbajtëse muri për tabelat e hekurosjes, mbajtës për hekurores, pajisje për dërrasa te 

hekurosjes, te emërtuara si dërrasa krahu, piedestalet dhe sipërfaqet e dërrasave te 

hekurosjes; furça , furça te dhëmbëve dhe furça elektrike te dhëmbëve; aparaturat elektrike 

për kujdesen e flokëve, domethënë furçat, pjese dhe pajisje për te gjitha mallrat e më 

lartpërmendura, te gjitha mallrat e më lartpërmendura te përfshira  në klasën 21  
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(511) 36   shërbime financiare dhe me para, përkatësisht, shërbime për financimin 

automatik për utomjete industriale dhe komerciale, vagona, autobusa dhe  kamiona; 

shërbime të financimit të kredive, zotimit financiar dhe shërbimet e investimit, 

parashikimet financiare dhe vlerësimet, administrimi financiar dhe administrim dhe 

këshillimi, menaxhimi financiar i rezervave dhe fondeve, lizing kredite, finansimi për 

shitje, finansimi i sponzorimit, analiza ekonomiko financiare, finansimi i hulumtimit me të 

drejtën e regresit  
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(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate dhe substanca farmaceutike për parandalimin 

dhe trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve, që paraqiten nga sistemi nervor qendror ose 

që e afektojnë atë; preparate dhe substanca farmaceutike që kanë veprim në sistemin nervor 

qendror; preparate për stimulimin e sistemit nervor qendror; preparate dhe substanca 

farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve psikiatrike; 

preparate dhe substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e: sëmundjes së 

Alcajmerit, depresionit, psikozave, ankthit, epilepsisë, sklerozës, porfirive, sëmundjes së 

Hantingtonit, pagjumësisë, sëmundjes së Parkinsoit, skizofrenisë, çrregullimit bipolar, 

sëmundjeve onkologjike, dhimbjes, alkoolizmit dhe sëmundjeve të varshmërisë; preparate, 

substanca, reagjentë dhe agjentë për qëllime diagnostike dhe mjekësore  
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(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate dhe substanca farmaceutike për parandalimin 

dhe trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve, që paraqiten nga sistemi nervor qendror ose 

që e afektojnë atë; preparate dhe substanca farmaceutike që kanë veprim në sistemin nervor 

qendror; preparate për stimulimin e sistemit nervor qendror; preparate dhe substanca 

farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve psikiatrike; 

preparate dhe substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e: sëmundjes së 

Alcajmerit, depresionit, psikozave, ankthit, epilepsisë, sklerozës, porfirive, sëmundjes së 

Hantingtonit, pagjumësisë, sëmundjes së Parkinsoit, skizofrenisë, çrregullimit bipolar, 

sëmundjeve onkologjike, dhimbjes, alkoolizmit dhe sëmundjeve të varshmërisë; preparate, 

substanca, reagjentë dhe agjentë për qëllime diagnostike dhe mjekësore  
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(511) 36  Sigurime, punë rreth çështjeve financiare; punë rreth çështjeve monetare; punë që 

kanë të bëjnë me patundshmëritë  
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(511) 16  Publikime të shtypura; gazeta; katalogje; revista; libra; fotografi; materiale të 

zyrës; materiale për artistë; brusha për ngjyrosje; material mësimor dhe udhëzues; blloqe 

printimi; posterë; kartolina; kartolina postare; kartolina urimi; ftesa; ditare; kalendarë; 

albume fotografish; printime; çanta dhuratash; kuti dhuratash; etiketa dhe kordele dhuratash 

;fletore ;instrumente shkrimi dhe shkumësa me ngjyrë; afishe; pulla postare; organizues 

personal; libra të adresave; fletore shënimesh; mbajtës lapsash; mbulesa për tavolina; 

modele qëndisjeje, qepjeje dhe thurjeje; pulla postare për shënim të vlerës së tarifës së 

postës  

35  Reklamimi, menaxhimi, hulumtim i tregut; marketing; administrim biznesi, funksione 

të zyrës, konsultim për menaxhim industrial duke përfshirë çmimin/analiza, të gjitha 

shërbimet e përmendura në kuptimin e të gjitha medieve, në veçanti atyre elektronike dhe 

në internet nga bazat e të dhënave; ofrimi dhe zgjidhja e transaksioneve komerciale brenda 

fushëveprimit të dyqaneve elektronike; ofrimi i shitjeve dhe zgjidhjeve të tyre gjatë shitjes 

përmes internetit në rrjete kompjuterike dhe/ose përmes kanaleve të tjera të shpërndarjes; 

operime nëpër tregje elektronike në Internet përmes ofrimit të kontratave dhe dërgimit të 

mallrave dhe ofrimit të shërbimeve; organizim i ankandeve; operime të të dhënave; 

mbledhje e të dhënave; përgatitje të kolumneve për publicitet  

38  Transmetime; komunikime dhe telekomunikime; transmisione, transmetime, pranime 

dhe përhapje të tjera audio, video, të imazheve të tjera të lëvizshme dhe të palëvizshme, 

tekste dhe të dhëna në kohë të saktë apo të vonuar; shërbime elektronike me email; teletekst 

dhe shërbime interaktive transmetimi; informacione të lajmeve dhe shërbime të agjencive 

lajmesh; dhënie me qira të pajisjeve të transmetimit të radios dhe televizionit; dhënie të 

informacioneve dhe këshillave në lidhje me cilindo shërbim të cekur më lart; mundësi 

debati në forume në Internet, televizion dhe radio për shkëmbime dhe diskutime të ideve  
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(511) 16  Publikime të shtypura; gazeta; katalogje; revista; libra; fotografi; materiale të 

zyrës; materiale për artistë; brusha për ngjyrosje; material mësimor dhe udhëzues; blloqe 

printimi; posterë; kartolina; kartolina postare; kartolina urimi; ftesa; ditare; kalendarë; 

albume fotografish; printime; çanta dhuratash; kuti dhuratash; etiketa dhe kordele dhuratash 

;fletore ;instrumente shkrimi dhe shkumësa me ngjyrë; afishe; pulla postare; organizues 

personal; libra të adresave; fletore shënimesh; mbajtës lapsash; mbulesa për tavolina; 

modele qëndisjeje, qepjeje dhe thurjeje; pulla postare për shënim të vlerës së tarifës së 

postës  

35  Reklamimi, menaxhimi, hulumtim i tregut; marketing; administrim biznesi, funksione 

të zyrës, konsultim për menaxhim industrial duke përfshirë çmimin/analiza, të gjitha 

shërbimet e përmendura në kuptimin e të gjitha medieve, në veçanti atyre elektronike dhe 

në internet nga bazat e të dhënave; ofrimi dhe zgjidhja e transaksioneve komerciale brenda 

fushëveprimit të dyqaneve elektronike; ofrimi i shitjeve dhe zgjidhjeve të tyre gjatë shitjes 

përmes internetit në rrjete kompjuterike dhe/ose përmes kanaleve të tjera të shpërndarjes; 

operime nëpër tregje elektronike në Internet përmes ofrimit të kontratave dhe dërgimit të 

mallrave dhe ofrimit të shërbimeve; organizim i ankandeve; operime të të dhënave; 

mbledhje e të dhënave; përgatitje të kolumneve për publicitet.  

38  Transmetime; komunikime dhe telekomunikime; transmisione, transmetime, pranime 

dhe përhapje të tjera audio, video, të imazheve të tjera të lëvizshme dhe të palëvizshme, 

tekste dhe të dhëna në kohë të saktë apo të vonuar; shërbime elektronike me email; teletekst 

dhe shërbime interaktive transmetimi; informacione të lajmeve dhe shërbime të agjencive 

lajmesh; dhënie me qira të pajisjeve të transmetimit të radios dhe televizionit; dhënie të 

informacioneve dhe këshillave në lidhje me cilindo shërbim të cekur më lart; mundësi 

debati në forume në Internet, televizion dhe radio për shkëmbime dhe diskutime të ideve  
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KS 

(526)  

(591)  

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

(540)  Merrejep 

(546) 

 
 

 



 

(511) 16  Publikime të shtypura; gazeta; katalogje; revista; libra; fotografi; materiale të 

zyrës; materiale për artistë; brusha për ngjyrosje; material mësimor dhe udhëzues; blloqe 

printimi; posterë; kartolina; kartolina postare; kartolina urimi; ftesa; ditare; kalendarë; 

albume fotografish; printime; çanta dhuratash; kuti dhuratash; etiketa dhe kordele dhuratash 

;fletore ;instrumente shkrimi dhe shkumësa me ngjyrë; afishe; pulla postare; organizues 

personal; libra të adresave; fletore shënimesh; mbajtës lapsash; mbulesa për tavolina; 

modele qëndisjeje, qepjeje dhe thurjeje; pulla postare për shënim të vlerës së tarifës së 

postës  

35  Reklamimi, menaxhimi, hulumtim i tregut; marketing; administrim biznesi, funksione 

të zyrës, konsultim për menaxhim industrial duke përfshirë çmimin/analiza, të gjitha 

shërbimet e përmendura në kuptimin e të gjitha medieve, në veçanti atyre elektronike dhe 

në internet nga bazat e të dhënave; ofrimi dhe zgjidhja e transaksioneve komerciale brenda 

fushëveprimit të dyqaneve elektronike; ofrimi i shitjeve dhe zgjidhjeve të tyre gjatë shitjes 

përmes internetit në rrjete kompjuterike dhe/ose përmes kanaleve të tjera të shpërndarjes; 

operime nëpër tregje elektronike në Internet përmes ofrimit të kontratave dhe dërgimit të 

mallrave dhe ofrimit të shërbimeve; organizim i ankandeve; operime të të dhënave; 

mbledhje e të dhënave; përgatitje të kolumneve për publicitet.  

38  Transmetime; komunikime dhe telekomunikime; transmisione, transmetime, pranime 

dhe përhapje të tjera audio, video, të imazheve të tjera të lëvizshme dhe të palëvizshme, 

tekste dhe të dhëna në kohë të saktë apo të vonuar; shërbime elektronike me email; teletekst 

dhe shërbime interaktive transmetimi; informacione të lajmeve dhe shërbime të agjencive 

lajmesh; dhënie me qira të pajisjeve të transmetimit të radios dhe televizionit; dhënie të 

informacioneve dhe këshillave në lidhje me cilindo shërbim të cekur më lart; mundësi 

debati në forume në Internet, televizion dhe radio për shkëmbime dhe diskutime të ideve  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/388 

(220) 30/04/2014 

(300)  

(731)  ALMIRALL, S.A. 

 Ronda del General Mitre, 151. 08022 

Barcelona, ES 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  MONOVO 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/389 

(220) 30/04/2014 

(300)  

(731)  ALMIRALL, S.A. 

 Ronda del General Mitre, 151.08022 

Barcelona, ES 

(540)  MOHOBO 

(546) 

 
 

 



(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/390 

(220) 30/04/2014 

(300)  

(731)  BRF S.A. 

 Rua Jorge Tzachel,475 Fazenda,City of 

Itajai State of Santa Catarina, BR 

(526)  

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

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Mishi, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit; mish, proshutë, salcice të 

konservuara  

30  Mielli dhe produktet e drithërave; buka, brumërat dhe ëmbëlsirat; mustarda; uthulla, 

salcat (mëlmesat); keqap dhe majonezë  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/391 

(220) 30/04/2014 

(300)  

(731)  MODUS L.L.C. 

 Rr. UÇK,.H1, Kati 2, nr. 2, 10000 

,Prishtine, KS 

(526)  

(591) kafe, e zeze dhe e verdhe (referohuni 

tek dokumenti i bashkangjitur per detajet)- 

(740) Leart Zeqa 

Rr. UÇK,.H1, Kati 2, nr. 2, 10000  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 35  Promovimi dhe reklamat brenda ngjarjes; brende; fushata mediale; sponsorime; 

materialet promovuese; promovime dhe lansime të produkteve    

41  festival; panaire; hapje solemne; konventa; evenimente zyrtare; evenimente bamirësie; 

gala evenimente; takime të biznesit; koncerte; organizime me tema; aktivitete special-

artistike, kulturore dhe sportive; ngjarje promovuese; ngjarje argetuese mediale; dreka 

zyrtare  

 
 
 



(210)  KS/M/ 2014/392 

(220) 30/04/2014 

(300)  

(731)  MODUS L.L.C. 

 Rr. UÇK,.H1, Kati 2, nr. 2, 10000 

,Prishtine, KS 

(526)  

(591) e gjelber, e kalter, e bardhe, e verdhe 

dhe e kuqe (referohuni te dokumenti shtese 

per detajet e ngjyrave)- 

(740) Leart Zeqa 

Rr. UÇK,.H1, Kati 2, nr. 2, 10000 ,Prishtine 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 35  Promovimi dhe reklamat brenda ngjarjes; brende; fushata mediale; sponsorime; 

materialet promovuese; promovime dhe lansime të produkteve    

41  festival; panaire; hapje solemne; konventa; evenimente zyrtare; evenimente bamirësie; 

gala evenimente; takime të biznesit; koncerte; organizime me tema; aktivitete special-

artistike, kulturore dhe sportive; ngjarje promovuese; ngjarje argetuese mediale; dreka 

zyrtare  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/393 

(220) 30/04/2014 

(300)  

(731)  GW Pharma Limited, Porton Down 

Science Park   Salisbury, Wiltshire, SP4 

0JQ, GB 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  CATИBEKC 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe veterinare; barishte për qëllime mjekësore; barishte 

mjekësore; vajra mjekësore; infuzione mjekësore; ekstrakte të pastra të bimëve dhe 

barishtave mjekësore; artikuj ushqimorë për qëllime mjekësore; çajra të barishtave për 

qëllime mjekësore  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/394 

(220) 30/04/2014 

(300)  

(731)  GW Pharma Limited, Porton Down 

Science Park   Salisbury, Wiltshire, SP4 

0JQ, GB 

(526)  

(591) - 

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

(540)   

(546) 

 



  

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe veterinare; barishte për qëllime mjekësore; barishte 

mjekësore; vajra mjekësore; infuzione mjekësore; ekstrakte të pastra të bimëve dhe 

barishtave mjekësore; artikuj ushqimorë për qëllime mjekësore; çajra të barishtave për 

qëllime mjekësore  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/395 

(220) 30/04/2014 

(300)  

(731)  GW Pharma Limited, Porton Down 

Science Park   Salisbury, Wiltshire, SP4 

0JQ, GB 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  SATIVEX 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe veterinare; barishte për qëllime mjekësore; barishte 

mjekësore; vajra mjekësore; infuzione mjekësore; ekstrakte të pastra të bimëve dhe 

barishtave mjekësore; artikuj ushqimorë për qëllime mjekësore; çajra të barishtave për 

qëllime mjekësore  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/396 

(220) 30/04/2014 

(300)  

(731)  EURO-GRANDS, DOOEL 

 ul. Jadranska Magistrala br.62, 1000 

Skopje, , MK 

(526)  

(591) E gjelbër, blu, e kuqe, e zezë, e bardhë 

dhe e verdhë- 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 32  Pije energjike  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/397 

(220) 02/05/2014 

(300) CTM 012311999  14/11/2013  OH 

(731)  Merck KGaA 

 Frankfurter Strasse 250, 4293 Darmstadt, 

DE 

(526)  

(591)  

(540)  AXTUMIO 

(546) 

 
 

 



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

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

Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit në fushën e onkologjisë  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/398 

(220) 02/05/2014 

(300) 012312591  14/11/2013  OH 

(731)  Merck KGaA 

 Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 

DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KELSPRIG 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit në fushën e onkologjisë  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/399 

(220) 02/05/2014 

(300)  

(731)  Gulf International Lubricants, Ltd. 

Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton 

HM12, BM 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  GULF 

(546) 

 
 

 

(511) 35  Sherbime të stacioneve të shitjes me pakice të derivateve të naftës, duke përfshirë 

shitjen me pakicë të derivateve të naftës, vajrave motorike, lubrifikantëve, produkte për 

automobila dhe aksesorë, gjëra ushqimore dhe të nevojshme për rrugë; prurja së bashku, 

për nevojat e pales së tretë, të derivateve të naftës, vajit, lubrifikantëve dhe aksesorëve për 

automjete, dhe gjëra ushqimore të varieteteve të ndryshme dhe të nevojshme për udhetime 

(rrugë), krijimi i mundësive të blerësve për të parë dhe blerë këto produkte nga sherbimi i 

stacioneve të derivateve të naftës (petrol)   
 

 

(210)  KS/M/ 2014/400 

(220) 02/05/2014 

(300)  

 

(540)   

(546) 

 



(731)  Gulf International Lubricants, Ltd. 

Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton 

HM12, BM 

(526)  

(591) - 

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

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

Prishtinë 
 

 

 

(511) 35  Sherbime të stacioneve të shitjes me pakice të derivateve të naftës, duke përfshirë 

shitjen me pakicë të derivateve të naftës, vajrave motorike, lubrifikantëve, produkte për 

automobila dhe aksesorë, gjëra ushqimore dhe të nevojshme për rrugë; prurja së bashku, 

për nevojat e pales së tretë, të derivateve të naftës, vajit, lubrifikantëve dhe aksesorëve për 

automjete, dhe gjëra ushqimore të varieteteve të ndryshme dhe të nevojshme për udhetime 

(rrugë), krijimi i mundësive të blerësve për të parë dhe blerë këto produkte nga sherbimi i 

stacioneve të derivateve të naftës (petrol)   

 
 

(210)  KS/M/ 2014/401 

(220) 02/05/2014 

(300)  

(731)  N.T.P.,,Vjosa" 

  Podujevë 257, Skenderbeu, KS 

(526)  

(591) - 

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

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 32  Birrat; ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe 

lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/402 

(220) 02/05/2014 

(300)  

(731)  N.T.P.,,Vjosa" 

  Podujevë 257, Skenderbeu, KS 

(526)  

(591) Ngjyra e gjelbër dhe ngjyra e kuqe - 

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

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 32  Birrat; ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe 

lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese  

 



(210)  KS/M/ 2014/403 

(220) 02/05/2014 

(300)  

(731)  N.T.P.,,Vjosa" 

  Podujevë 257, Skenderbeu, KS 

(526)  

(591) Ngjyra e gjelbër, e kuqe dhe e verdhë- 

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

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 32  Birrat; ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe 

lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/404 

(220) 05/05/2014 

(300)  

(731)  YASİN KAPLAN HALI SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, VALİ 

MUAMMER GÜLER BULVARI, 8 NOLU 

CADDE, NO: 4, BAŞPINAR - 

ŞEHİTKAMİL – GAZİANTEP BAŞPINAR 

- ŞEHİTKAMİL – GAZİANTEP , TR 

(526)  

(591) Ngjyrë e verdhë, e kuqe, e gjelbër, e 

kaltër, ngjyrë rozë,  e zezë.- 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 20  Mobilie, pasqyra, korniza për piktura, dyshekë, jastëk; mallra (që nuk përfshihen 

në klasat tjera) nga druri, tapa, xunkthi, kallami, thuprave të shelgut, briri, sedefi, kocka, 

fildishi, kocka balene, guacat, qelibari, sedefi, shkuma e detit, dhe zëvendësues të gjitha 

këtyre materialeve, ose nga plastika  

23  Fije dhe penj, për përdorim në lëmin e tekstilit  

27  Qilima, sixhade, rrogoz dhe hasra, linoleum dhe materiale tjera për mbulim të 

dyshemeve; tapiceri muri (jo nga tekstili).  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/405 

(220) 05/05/2014 

(300) PD2013C0011309  25/11/2013  IT 

(731)  MAXIMA Srl 

 Via Staffali, 7 – 37062 Villafranca di 

Verona,Dossobuono, IT 

(526)  

(540)  Nook 

(546) 

 
 

 



(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(511) 3  Kozmetikë, vajra flokësh, vajra esenciale, losione flokësh, ngjyra flokësh, gjel 

flokësh, s‘praj flokësh, shamponë, ngjyrues flokësh, produkte për ngjyrosje dhe zbardhje të 

flokëve, produkte kundër zbokthit, produkte për prevencë kundër rrënjës së flokëve, 

kondicioner flokësh, kreme dhe pudra flokësh, pasta dhëmbësh, parfume, kozmetikë për 

fytyrë, kozmetikë për trup, kreme fytyre, kreme për trup  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/406 

(220) 05/05/2014 

(300)  

(731)  API ANONIMA PETROLI 

ITALIANA S.P.A.  VIA SALARIA, 1322 

- 00138 ROMA, IT 

(526)  

(591) blu, e bardhë, portokalli, e verdhë- 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(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 fitila për ndezje  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre 

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

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi. 

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

40  Përpunimi i materialeve. 

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

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

mekanike dhe ajo e programeve  

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

 
 

(210)  KS/M/ 2014/407 

(220) 05/05/2014 

(300)  

(731)  API ANONIMA PETROLI 

ITALIANA S.P.A. VIA SALARIA, 1322 - 

00138 ROMA, IT 

(526)  

(540)   

(546) 

 

 



(591) blu, e bardhë, gjelbër, e kuqe- 

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

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

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  

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

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

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

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

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi 

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

40  Përpunimi i materialeve 

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

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

mekanike dhe ajo e programeve  

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

 
 

(210)  KS/M/ 2014/408 

(220) 05/05/2014 

(300)  

(731)  NOVARTIS AG 

  4002 Basel, , CH 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SIGNIFOR 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 

(210)  KS/M/ 2014/409 

(220) 05/05/2014 

(300)  

(731)  Karelia Tobacco Company, Inc. 

 Athinon Street 9, GR-24100 Kalamata,, GR 

(526)  

(591)  

(740) Trim Gjota - ―ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  ORIENTAL MIST 

(546) 

 
 

 



(511) 34  Duhan, puro, cigare, artikuj duhanxhinjsh, taketuke, kuti cigaresh, çakmakë, letër 

cigaresh dhe shkrepëse  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/410 

(220) 05/05/2014 

(300)  

(731)  The Procter & Gamble Company, 

One Procter & Gamble Plaza  Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(526)  

(591) - 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 3  Preparatet për larje dhe substancat tjera për përdorim në lavanderi; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; preparatet për kujdes, trajtim dhe zbukurim të 

pëlhurave; zbutës pëlhurash, përmirësues të pëlhurave  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/412 

(220) 06/05/2014 

(300)  

(731)  ILKO COFFEE INTERNATIONAL 

SRL   VIA SANTA RADEGONDA, 8, 

20121 MILANO, IT 

(526)  

(591) e kaft, e bardhë- 

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  mish, peshk, shpenzë dhe shtazë gjahu; ekstrakte të mishit; pemë dhe perime të     

 konservuara, thara dhe ziera; pelte (xhelatinë), gjem, kompote; vezë, qumësht  dhe 

produkte të qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim 

30  kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz,  tapiokë, miell palme, zëvendësuesit e kafës; 

miell dhe produkte nga drithërat, bukë,  kuleç, ëmbëlsira, bombone; akullore; mjaltë, 

shurup nga melasa; tharëm, pluhur për fryerje; krip, njëlmetues, (mustardë); uthull, salca 

(mëlmesaa); erëza; akull për ftohje 

 32  birra; ujë mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe                  

lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për përgaditjën e pijeve. 

 33  pije alkoolike (përpos birrave).  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/413 

(220) 06/05/2014 

(300)  

(540)  HYXTOPIA 

(546) 

 



(731)  Merck KGaA 

Frankfurter Strasse 250,64293 Darmstadt, 

DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit në fushën e onkologjisë  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/414 

(220) 06/05/2014 

(300) 302013059739  14/11/2013  DE 

(731)  Merck KGaA 

 Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 

DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  HANPOXIA 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit në fushën e onkologjisë  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/423 

(220) 07/05/2014 

(300) CTM 12642104  26/02/2014  OH 

(731)  Colgate-Palmolive Company  a 

Delaware corporation  300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022, US 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SKIN GARDEN 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Preparate zbardhuese  dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; preparate 

pastrues, lustruese, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, 

losione flokësh; pluhur dhëmbësh  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/424 

(220) 07/05/2014 

(300) 134048409  20/11/2013  FR 

(540)  GOFURLO 

(546) 

 
 



(731)  SANOFI 

54, rue de La Boétie, 75008 Paris, FR 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/425 

(220) 07/05/2014 

(300)  

(731)  STAEDTLER Mars GmbH & Co. 

KG  Moosaeckerstr. 3, 90427 Nuernberg, 

DE 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  FIMO 

(546) 

 
 

 

(511) 14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre, bizhuteri; gurë të çmuar, perla dhe metale të 

çmueshme, si dhe imitime të tyre; instrumente kohore; artikuj tjerë të përbërë nga gurët e 

çmuar si dhe metale të çmuara, dhe imitime të këtyre; statuja dhe figurina; të përbëra apo të 

mbështjellura nga metale të çmuara apo gjysmë të çmuara si dhe gurë të çmuar, ose imitime 

të këtyre; zbukurime nga metale të çmuara apo gurë të çmuar, si dhe imitime të këtyre; kuti 

për bizhuteri dhe kuti për orë  

16  Letra, karton, materiale të shtypura, pamflete, gazeta dhe revista, libra, material për 

lidhjen e librave, letra për shtypje, material për mësim dhe material udhëzues, makina për 

zyrë, material për vizatim, dekorime dhe material për art dhe media; artizanate, punime dhe 

paisje për modelim, material për artistë, brusha për pikturim, material për modelim, 

përzierje të tretshme modeluese dhe përzierje modeluese që forcohen me ngrohje për 

formimin e objekteve; përzierje modeluese që forcohen përmes ajrit; argjilë modeluese për 

përdorim në mikrovalë, myk (humus) për material modeluese; vegla për zanate artistike dhe 

për punime nga argjila; kapëse për stilolapsa, material ngjitës për zyrë apo përdorim 

shtëpiak; qanta dhe artikuj për paketim; mbështjellje dhe ruajtje të letrës, kartonit apo 

plastikës  

28  Lodra, lojëra, lodra dhe lodra të reja; kukulla, glob dëbore; mobil (lodra); artikuj dhe 

paisje sportive; dekorime festive; dekorime për bredhin e Krishtlindjeve  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/426 

(220) 08/05/2014 

(300)  

(731)  EuroFood" sh.p.k. 

  Turgut Ozall  p.n.,Prizren, KS 

(526)  

(540)   

(546) 

 

 



(591) Ngjyra e Kuqe,e Bardhë dhe e Zezë- 

(740) Mehmet  Shala  

Turgut Ozall  p.n.,Prizren 
 

(511) 35  Shërbimet e shitjes me pakicë që lidhen me ushqimet dhe pijet joalkoolike, pijet 

alkoolike, duhan, prodhimet e duhanit dhe artikuj për duhan pirës, artikuj higjenik, 

preparatet për larje dhe pastrim, kozmetik, barëra, pajisje për argëtim elektronik dhe 

aparate, makina llogaritëse, pajisje telekomunikacioni, rekuizita për zyre, materiale zejtare, 

artikuj dekorativ, rekuizite për zyre dhe pajisje shkollore, mobile, pajisje për kuzhinë dhe 

amvisëri, aparate për kuzhina dhe amvisëri, makina dhe pajisje për kuzhinë dhe amvisëri,  

pajisje tavoline dhe takëm, veshje, mbathje, mbulesa për kokë, prodhime tekstili, galanteri, 

prodhimet nga lëkura, artikuj për udhëtim, artikuj për sport dhe lodra, rekuizite për ndërtim, 

DIY dhe   kopshtari, ushqime dhe shtojca për kafshë, bimë dhe lule, organizimi i kontratës, 

për të tjerë, për ofrimin e shërbimeve, veçanërisht organizimin e kontratave në 

telekomunikacion, kontrata për dërgimin e melodisë tingëlluese për telefon, kontrata për 

sigurim dhe mirëmbajtje dhe shërbimet e riparimit, kontrata për dorëzimin e luleve dhe 

bimëve, kontrata për furnizim me energji elektrike, shërbimet e konsultimit për 

konsumator, ofrimi i informatave në internet, do të thotë informata në lidhje me produktet e 

konsumit, konsultime me konsumator dhe informata në shërbime të konsumatorëve; 

reklamime.  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/427 

(220) 08/05/2014 

(300)  

(731)  Shemsedin Ademi 

  Pozheran Viti, KS 

(526)  

(591)  

(740)  
 

(540)  EGLO 

(546) 

 
 

 

(511) 11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/428 

(220) 12/05/2014 

(300)  

(731)  Enver Pakashtica 

  Rruga Mithat Frasheri nr. 41, KS 

(526)  

(591) GOLD PANTONE SILVER PANTONE 

(740) Enver Pakashtica 

Rruga Mithat Frasheri nr. 41 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 14  Stoli,gur te qmuar; instrumente orëndreqësish dhe kronometrash  

 



(210)  KS/M/ 2014/429 

(220) 12/05/2014 

(300)  

(731)  Almirall, S.A.  

Ronda General Mitre, 151, 08022 

Barcelona, ES 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  GENSPIRE 

(546) 

 
 

 

(511) 10  Aparate dhe instrumente mjekësore dhe kirurgjike, inhalatorë  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/430 

(220) 12/05/2014 

(300) 86/276,635  09/05/2014  US 

(731)  Motorola Trademark Holdings, LLC 

 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 

1800, Chicago, IL 60654, US 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  MOTO E 

(546) 

 
 

 

(511) 9  Telefona mobil, telefona të menqur (smart), dhe paisjet ndihmëse të tyre; si 

mbushës të baterive, adapterë dhe mbështjellës telefoni që mund të hiqen  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/431 

(220) 12/05/2014 

(300)  

(731)  MAGIC ICE‖ Joint Stock Company 

  Zona Industriale, 1400 Lipjan, KS 

(526)  

(591) E kuqe dhe e bardhë- 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(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 yndyra  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

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

 
 
 



(210)  KS/M/ 2014/432 

(220) 12/05/2014 

(300)  

(731)  MAGIC ICE‖ Joint Stock Company 

  Zona Industriale, 1400 Lipjan, KS 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ROSE 

(546) 

 
 

 

(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 yndyra  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

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

 
 

(210)  KS/M/ 2014/433 

(220) 12/05/2014 

(300)  

(731)  MAGIC ICE‖ Joint Stock Company 

  Zona Industriale, 1400 Lipjan, KS 

(526)  

(591) - 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(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 yndyra  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

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

 
 

(210)  KS/M/ 2014/434 

(220) 12/05/2014 

(300)  

(731)  MAGIC ICE‖ Joint Stock Company 

  Zona Industriale, 1400 Lipjan, KS 

(526)  

(591) Kafe e hapur, kafe e errët, gri, e 

verdhë, e kuqe, e bardhë, vjollce, e gjelbër 

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

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

Prishtinë 

(540)   

(546) 

 

 



 

(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 yndyra  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

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

 
 

(210)  KS/M/ 2014/435 

(220) 12/05/2014 

(300)  

(731)  MAGIC ICE‖ Joint Stock Company 

  Zona Industriale, 1400 Lipjan, KS 

(526)  

(591) Kafe e hapur, kafe e errët, gri, e 

verdhë, e kuqe, e bardhë, vjollce, e gjelbër 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(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 yndyra  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

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

 
 

(210)  KS/M/ 2014/436 

(220) 12/05/2014 

(300)  

(731)  MAGIC ICE‖ Joint Stock Company 

  Zona Industriale, 1400 Lipjan, KS 

(526)  

(591) Kafe e hapur, kafe e errët, gri, e 

verdhë, e kuqe, e bardhë, vjollce, e gjelbër 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(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 yndyra  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

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

 
 
 



(210)  KS/M/ 2014/437 

(220) 12/05/2014 

(300)  

(731)  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

 Max-Born-Strasse 4 ,22761 Hamburg, DE 

(526)  

(591) E bardhë dhe te gjitha nuancat e 

ngjyrës  gri- 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 34  Duhan i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; zëvendësuesit e 

duhanit, , jo për qëllime mjekësore apo kuruese; cigare; cigarllosa; cigaret puro; makinë 

dore për mbështjellje cigaresh; tubat e cigareve; filtrat e cigareve; letrat e cigareve; 

shkrepëse dhe artikuj për duhanpirës  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/438 

(220) 12/05/2014 

(300)  

(731)  Davide Campari-Milano S.p.A,   

Via Franco Sacchetti 20, 20099  ,Sesto San 

Giovanni (Milano, IT 

(526)  

(591) E kuqe dhe te gjitha nuancat e ngjyrës 

së verdhë- 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 32  E kuqe dhe te gjitha nuancat e ngjyrës së verdhë  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/439 

(220) 12/05/2014 

(300)  

(731)  Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret 

Anonim Şirketi   Ünalan Mah. Ayazma Cad. 

Çamlıca İş Merkezi, B Blok, No: 23 

İstanbul , TR 

(526)  

(591) e kaltert,  e bardhë- 

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

(540)   

(546 

 



  

(511) 7  aparate elektrike të cilët përdorën në kuzhinë për imëtësim, bluarje, ndrydhje, 

përzierje dhe bluarje; makina për larje (rroba), makina për larjen e enëve, makina për tharje 

të rrobave pa ngrohje; makina elektrike për pastrimin e dyshemeve dhe tepihëve, thithëse 

dhe pjesë të tyre  

8  vegla dhe pajisje të përfshira në këtë klasë të cilët përdorën për kujdesin personal gjatë 

rrojës, depilimit, manikir, pedikir dhe kujdesin për zbukurim (duke përfshirë presa për 

drejtimin e flokut dhe mjete për flokë kaçurele-dredha, gërshërë), hekur elektrik (ujti) dhe 

jo-elektrik  

9  aparate dhe instrumente për matje, indikator dhe material laboratorik duke përfshirë edhe 

ato për kërkime shkencore në laboratore përpos për përdorim  medicinal, aparate për 

xhirim, bartje dhe reprodukim të zërit ose fotografisë (duke përfshirë aparate  dhe njësi 

periferike për përpunimin e të dhënave, telekomunikacion dhe reprodukim).  bartësit optik 

dhe magnetik të të dhënave dhe softueri i xhiruar në to; publikime elektronike të cilat mund 

të mirren nga interneti, të xhiruar në bartësit magnetik dhe optik; kartela magnetike/optike, 

antena, antena satelitore, zmadhuese dhe pjesë të tyre; numërues për matje të sasisë së 

shfrytëzimit në njësitë e kohës dhe orët e kohës; aparate dhe instrumente për bartje, 

ndërprerëje, transformim, akumulim, regullim ose kontrollim të rrymës (duke përfshirë 

kabllo të cilët përdoren për rrymë dhe nevoja të rrymës, bateri, akumulator-bateri, anoda 

dhe katoda), aparate për përdorim  dhe alarm (përpos për automjete), zile elektrike; regjistër 

arke  

11  aparate për ngrohje dhe prodhim të avullit ose aparate për ngrohje (në lëndë djegëse të 

forta, fluide ose gasi për stufa, kuzhina, ngrohëse uji dhe gazi, bojler për ngrohje qendrore); 

pajisje për klimatizim, aparate për ftohje dhe aparate ngrirës, makina për akullore, 

frigoriferë, aparate për ujë të pijëshëm, pajisje për zierje, ngrohje dhe aparate dhe 

instalacione për prodhimin e avullit (duke përfshirë stufa elektrike, mikrovalore, stufa-

shporeta me gas, aparate elektrike dhe makina për përgaditjën e çajit dhe kafës, tharësit 

elektrik të rrobave, fen-tharës për flokë dhe tharëse për duarë); aparate për zbutjen e ujit, 

aparate për pastrimin e ujit, instalacione për pastrimin e ujit; instalacione për llojin e zierjes 

industriale, tharje dhe ftohje.  

35  sherbime të cilat kanë të bëjnë me prezantimin e llojeve të ndryshme të rrobave, 

përkatësisht aparate elektrike të cilët përdorën në kuzhinë  për prerëje, imëtësim, ndrydhje, 

përzierje dhe bluarje; makina për larje (rrobave), makina për larjën e enëve, makina për 

tharje te rrobave pa ngrohje); makina elektrike për pastrimin  e dyshemeve dhe  tepihëve, 

thithëse dhe pjesë të tyre, vegla dhe pajisje të përfshira në këtë klasë të cilat përdoren për 

kujdesin personal gjatë rrojës, depilimit, manikir, pedikir dhe kujdesin për zbukurim (duke 

përfshirë presa për drejtimin e flokut dhe mjete për flokë kaçurele-dredha, gërshërë);  hekur 

elektrik (ujti) dhe jo-elektrik; aparate dhe instrumente për matje, indikator dhe material 

laboratorik duke përfshirë edhe ato për kërkime shkencore në laboratore përpos për 

përdorim  medicinal; aparate për xhirim, bartje dhe reprodukim të zërit ose fotografisë duke 

përfshirë aparate dhe njësi periferike për përpunimin e të dhënave,  

telekomunikacion dhe reprodukim; bartesit optik dhe magnetik të të dhenave  dhe softueri i 

xhiruar në to; publikime elektronike të cilat mund të mirren  nga interneti, të xhiruara në 

bartësit magnetik dhe optik; kartele magnetike/optike; antena, antena satelitore, zmadhuese 

dhe pjesë të tyre; numërues për matje  të sasisë së shfrytëzimit  në njësitë e kohës dhe orët e 

kohës; aparate dhe instrumente për  bartje, ndërprerëje, transformim, akumulim, rregullim 

ose kontrollim të rrymës (duke përfshirë kabllo të cilët përdorën për rrymë dhe nevoja të 



rrymës, bateri, akumulator-bateri, anoda dhe katoda); aparate për përdorim dhe alarm 

(përpos për automjete), zile elektrike; regjister arke; aparate për ngrohje dhe prodhim të 

avullit ose aparate për ngrohje (në lëndë djegëse të forta, fluide ose gasi për stufa, kuzhina, 

ngrohese uji dhe gazi, bojler për ngrohje qendrore); paisje për klimatizim; aparate për ftohje 

dhe aparate  ngrirës, makina për akullore, frigorifere, aparate për ujë të pijëshëm; paisje për 

zierje, ngrohje dhe aparate dhe instalacione për prodhimin e avullit (duke përfshirë stufa 

elektrike, mikrovalore, stufa-shporeta me gas, aparate elektrike dhe makina për përgaditjën 

e çajit dhe kafës, tharësit elektrik të rrobave, fen-tharës për flokë dhe tharëse për duarë); 

aparate për zbutjen e ujit, aparate për pastrimin e ujit, instalacione për pastrimin e ujit; 

instalacione për llojin e zierjes industriale, tharje dhe ftohje, të cilët u mundësojnë  

konsumatorëve-blerësve që në mënyrë të thjeshtë  të shiqojnë dhe blejnë këtë produkt-mall; 

(shërbime të tilla mund të ofrohn në objektet e shitjes me pakicë, me shumicë, përmes 

internetit porosive nga katalogu ose mediumeve elektronike). 

37  shërbime të cilat kanë të bejnë me mirëmbajtjen e mobileve, restaurimi dhe tapacimi; 

shërbime të cilat kanë të bejnë me ngrohjen, instalacione për klimatizim dhe instalim uji, 

mirëmbajtje dhe riparim; shërbime të cilat kanë të bejnë me instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim të makinave industriale dhe paisjeve të tyre, makinave të zyrës dhe paisjeve,  paisje 

për komunikim, aparate elektronike dhe elektrike  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/440 

(220) 13/05/2014 

(300) 302013059416.9/07  14/11/2013  DE 

(731) KOCHER-PLASTIK 

MASCHINENBAU GMBH   Talstrasse 22-

30,74429 Sulzbach-Laufen, DE 

(526)  

(591) Ngjyrë e zezë, ngjyrë hiri.- 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 7  Pajisje mbushëse për kontejner (makina); makina ushqyese për kontejner; makina 

ushqyese aseptike për kontejner; makina mbushëse për kontejnerë; makina mbushëse 

aseptike; makina me derdhje dhe derdhje me fryrje për bërjen e kontejnerëve plastik jashtë 

nga derdhja-injektuese termoplastike e boshllëqeve; makina për prodhimin e ampulave, 

qeseve, kanaqeve, kutive dhe kontejnerëve; makina për injektim të derdhjeve, injektim të 

derdhjes me fryrje, derdhjes me shtrydhje, makinave shtrirëse dhe shtrirëse me fryerje për 

prodhimin e trupave të zbrazët të plastikës, në veçanti të kontejnerëve; makina për 

përpunimin e plastikës termoplastike dhe/ose për bërjen e artikujve plastik, në veçanti për 

bërjen, mbushjen dhe përfundimin e kontejnerëve të plastikës dhe bërjen e filmave të 

plastikës; makina për derdhje, mbushje dhe mbyllje; makina për përgatitjen e plastikës dhe 

makina për përpunimin e plastikës; makina për shpërlarje të kontejnerëve; drejtues (pjesë 

makinash); shirita (pjesë makinash) për pajisjet mbushëse të kontejnerëve; makina 

pozicionimi dhe makina orientimi për kontejnerë; makina për drynosje dhe makina për 

mbyllje për kontejnerë; tavolina automatike akumulimi (pjesë makinash) për kontejnerë dhe 

pajisje tjera shtytëse (pjesë makinash); makina paketimi dhe makina mbështjellëse; drejtues 

(pjesë makinash) për shishe plastike dhe kontejner plastike; zbrazës paletash (bartës); 



paletizues dhe depaletizues (makina bartëse); robotë industrial; makina etiketimi; instalime 

(makina) për trajtim të fluidëve; makina për përzierje; makina për homogjenizim; 

agjitatorë; makina përzierëse për likude dhe gazra, në veçanti saturatorë  

11  Pajisje për ftohje dhe makina për ftohje si dhe aparate për ftohje për kontrollim të 

heqjes së nxehtësisë të produkteve të kontejnerëve shtrydhës ose mbushës lidhur me 

mbrojtjen e materialeve mbushës të ndishëm ndaj nxehtësisë; sterilizer dhe instalime  të 

bërë për këto dhe pjesë të të njëjtëve  

20  Kontejner paketues nga plastika; mbyllës të plastikës për kontejnerët paketues, do me 

thënë kapakë, tapa, ndalues, shtupë dhe kapak vidhosës; mbyllës të plastikës për kontejnerë 

plastike dhe shishe plastike, do me thënë kapakë dhe kapak vidhosës  

39  Huazim dhe dhënie me qera të kontejnerëve dhe sistemeve mbushëse, makinave 

mbushëse për kontejnerë, makinave mbushëse aseptike për kontejnerë, makinave mbushëse 

për kontejnerë, makinave aseptike mbushëse, paketimeve dhe makinave paketuese, 

depaletizerëve, pajisjeve për shkarkim dhe ngarkim paletash; mbushje të mjeteve fluide në 

produktet e kontejnerit plastik, në veçanti kontejnerëve, ampulave dhe shisheve, 

veçanërisht ata të cilët janë prodhuar me formë të fryerjes, mbushjes dhe procesit të 

mbylljes; Huazim dhe dhënie me qera të makinave për mbushje, mbyllje të kontejnerëve 

plastik; huazim dhe dhënie me qera të makinave për etiketim  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/441 

(220) 13/05/2014 

(300) 63833/2013  18/11/2013  CH 

(731)  Actelion Pharmaceuticals Ltd 

 Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, CH 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  PAHUMAN 

(546) 

 
 

 

(511) 16  Materiali i shtypur; broshura; botime; materiali udhëzues dhe mësimor (përveç 

aparateve).  

41  Trajnime; arsimim dhe udhezime; argëtim; aktivitete kulturore.  

44  Konsulenca mjekësore; shërbime mjekësore  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/442 

(220) 13/05/2014 

(300) 302013059416.9/07  14/11/2013  DE 

(731)  Pandora A/S 

  Hovedvejen 2, 2600 Glostrup, DK 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ALE 

(546) 

 
 

 

(511) 14  Stoli të çmuara; stoli të çmuara nga gurët artificial; mallra të bëra nga metalet e 



çmuara dhe aliazhet e tyre apo të mbështjellura me to; gurë të çmuar dhe gurë gjysëm të 

çmuar; zbukurime të bëra nga gurët e çmuar apo të veshura me to; butone mansheta; 

gjilpëra zbukuruese; ora; rripa për ora; zingjirë për ora; kuti për stoli të çmuara dhe ora  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/443 

(220) 14/05/2014 

(300)  

(731)  China Resources Snow Breweries 

Company Ltd.  Room 306 China Resources 

Building, No.8 Jianguomen North Avenue, 

Dongcheng District, Beijing, CN 

(526)  

(591) - 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 32  Birrë, limonadë me xhenxhefil, birrë me xhenxhefil, birrë me fermentim të ulët, 

ekstrakte për përgatitjen e birrës, birra nga lëngu i ekstraktuar nga procesi i prodhimit të 

birrës, birrë nga lëngu i ekstraktuar nga procesi i prodhimit të birrës me fermentim të ulët  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/444 

(220) 14/05/2014 

(300)  

(731)  China Resources Snow Breweries 

Company Ltd.  Room 306 China Resources 

Building, No.8 Jianguomen North Avenue, 

Dongcheng District, Beijing, CN 

(526)  

(591) - 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 32  Birrë, limonadë me xhenxhefil, birrë me xhenxhefil, birrë me fermentim të ulët, 

ekstrakte për përgatitjen e birrës, birra nga lëngu i ekstraktuar nga procesi i prodhimit të 

birrës, birrë nga lëngu i ekstraktuar nga procesi i prodhimit të birrës me fermentim të ulët.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/445 

(220) 15/05/2014 

(300)  

(731)  Reckitt & Colman (Overseas) 

Limited  Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

(526)  

(540)  ACTIMIST 

(546) 

 
 

 



(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(511) 3  Pika për sy jomedicinal, losion për sy dhe sprej për sy; preparate toaleti, preparate 

kozmetike  

5  preparate farmaceutike dhe supstanca; preparate oftamologjike; tretësira sterile; tretësira 

antiseptike; pika për sy, losion për sy, sprej për sy, preparate për pastrimin e syve dhe 

yndyrë për sy  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/446 

(220) 15/05/2014 

(300)  

(731)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH  55218 Ingelheim, DE 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  DUESSGO 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/447 

(220) 15/05/2014 

(300)  

(731)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH  55218 Ingelheim, DE 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ESLYNIKA 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/449 

(220) 16/05/2014 

(300)  

(731)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje  

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12,1000 

Skopje, MK 

(526)  

(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

ngjyrë e bardhë, ngjyrë e gjelber e hapur, 

(540)   

(546) 

 



ngjyrë portokalli, ngjyrë kafe, ngjyrë e 

kuqe- 

(740) Agron Curri - ―Pepeljugoski 

Consulting‖ L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

 

(511) 30  Çaj i çastit  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/450 

(220) 16/05/2014 

(300)  

(731)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija, ALKALOID AD Skopje                 

Bul.Aleksandar Makedonski br.   1000 

Skopj, MK 

(526)  

(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

ngjyrë e bardhë, ngjyrë vjollcë, ngjyrë e 

verdhë, ngjyrë portokalli, ngjyrë kafe, 

ngjyrë e kuqe- 

(740) Agron Curri - ―Pepeljugoski 

Consulting‖ L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 30  Çaj i çastit  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/451 

(220) 16/05/2014 

(300)  

(731)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija,ALKALOID AD Skopje  

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12,1000 

Skopje, MK 

(526)  

(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

ngjyrë e bardhë, ngjyrë rozë,ngjyrë e gjelber 

e hapur dhe e mbyllur, ngjyrë portokalli, 

ngjyrë kafe, ngjyrë e kuqe.- 

(740) Agron Curri - ―Pepeljugoski 

Consulting‖ L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 30  Çaj i çastit  
 

 
 



(210)  KS/M/ 2014/452 

(220) 16/05/2014 

(300)  

(731)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija,ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12,1000 

Skopje, MK 

(526)  

(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

ngjyrë e bardhë, ngjyrë e gjelber, ngjyrë e 

verdhë- 

(740) Agron Curri - ―Pepeljugoski 

Consulting‖ L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 30  Çaj i çastit  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/453 

(220) 16/05/2014 

(300)  

(731)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija,ALKALOID AD Skopje  

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12,1000 

Skopje, MK 

(526)  

(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

ngjyrë e bardhë, ngjyrë e gjelber, ngjyrë e 

verdhë, ngjyrë vjollcë- 

(740) Agron Curri - ―Pepeljugoski 

Consulting‖ L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 30  Çaj i çastit  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/454 

(220) 16/05/2014 

(300)  

(731)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija,ALKALOID AD Skopje  

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12,1000 

Skopje, MK 

(526)  

(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

ngjyrë e bardhë, ngjyrë e gjelber e hapur dhe 

e mbyllur, ngjyrë e verdhë,ngjyrë  

portokalli- 

(540)   

(546) 

 

 



(740) Agron Curri - ―Pepeljugoski 

Consulting‖ L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(511) 30  Çaj i çastit  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/476 

(220) 21/05/2014 

(300)  

(731)  Leon Sh.pk. 

  Rr.Epopeja e Jezercit,Ferizaj, KS 

(526)  

(591)  

(740) Arber Zejna 

Rr.Epopeja e Jezercit,Ferizaj 
 

(540)  LEON 

(546) 

 
 

 

(511) 16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në 

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

ngjitësit për letër shkrimi ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; 

furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e zyrës (përveç mobileve); 

materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike 

për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); modele stampuese; kallëpe  

stampimi 

18  Lëkura,Imitimet e lëkures dhe produktet e përbera nga këto material qe nuk janë 

përfshire ne klase tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe cantat e udhetimit; 

ombrellat, cadrat e diellit dhe bastumet; kamxhiket takëmet dhe shalat  

19  Materiali ndërtimor (jo metalik); tuba të fortë jo metalikë për 

ndërtim; sere (asphalt), katran dhe bitumen; ndërtime të transportueshme jo metalike; 

monumentet, jo prej metali 

 24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, qe nuk jane përfshire në klasat tjera; 

Mbulesat e shtretërve dhe tavolinave 

25  Rrobat, këpucët,Kapelat  

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

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemët e krishtlindjeve 

29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, fruta dhe 

perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatshme; xhelatinat, reçelet, 

komposto; vezët, qumësht dhe produktet e tij; 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  

32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve  

35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

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

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; akomodim i përkohshëm  

 



(210)  KS/M/ 2014/501 

(220) 23/05/2014 

(300)  

(731)  M & SILLOSI sh.p.k 

  Xërxë, 21000 Rahovec, , KR 

(526)  

(591) - 

(740) Trim Gjota - ―ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)    

(546) 

 

 

(511) 29  Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/502 

(220) 23/05/2014 

(300)  

(731)  M & SILLOSI sh.p.k. 

  Xërxë, 21000 Rahovec, KS 

(526)  

(591) - 

(740) Trim Gjota - ―ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/503 

(220) 23/05/2014 

(300)  

(731)  M & SILLOSI sh.p.k. 

  Xërxë, 21000 Rahovec, KS 

(526)  

(591) - 

(740) Trim Gjota - ―ADAS Counsel 

(540)    

(546) 

 



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

5 10000 Prishtinë, 
 

 

 

(511) 29  Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/504 

(220) 23/05/2014 

(300)  

(731)  M & SILLOSI sh.p.k. 

  Xërxë, 21000 Rahovec, KS 

(526)  

(591) - 

(740) Trim Gjota - ―ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/505 

(220) 23/05/2014 

(300)  

(731)  M & SILLOSI sh.p.k. 

  Xërxë, 21000 Rahovec, KS 

(526)  

(591) - 

(740) Trim Gjota - ―ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

(546) 

 



 

(511) 29  Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre  

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210)  KS/M/ 2014/506 

(220) 23/05/2014 

(300)  

(731)  M & SILLOSI sh.p.k. 

  Xërxë, 21000 Rahovec, KS 

(526)  

(591) - 

(740) Trim Gjota - ―ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/507 

(220) 23/05/2014 

(300)  

(731)  M & SILLOSI sh.p.k. 

  Xërxë, 21000 Rahovec, KS 

(526)  

(591) - 

(740) Trim Gjota - ―ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540) 

(546) 

 

 

(511) 29  Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 



 
 

(210)  KS/M/ 2014/514 

(220) 23/05/2014 

(300)  

(731)  MEHMET SARICA 

Mustafa Kemal Bulvarı, Yarar Sokak, 

Batıköy Park Evleri, C Blok, D:10, 

Mimarsinan, Büyülçekmece – İstanbul , TR 

(526)  

(591) - 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 3  ajra esenciale për përdorim personal, parfume dhe kolonja, kozmetika dhe 

preparate kozmetike, do me thënë, losione për rroje, shkumë për rroje, gjel për rroje, 

losione stimulues jo mjekësorë për lëkure, krem për përdorim pas rrojës, krem kozmetik për 

kujdes të lëkurës, depilatorë, gjel dushi dhe banje, vaj trëndafili për qëllime kozmetike, llak 

thonjsh për qëllime kozmetike, heqës i llakut të thonjve, buzëkuq, laps për sy, preparate 

kozmetike për qerpikë, do me thënë, maskara, ngjyra flokësh, spraj flokësh dhe gjele 

flokësh, takëme për kujdes të flokëve që përmbajnë preparate jo mjekësore për kujdes të 

flokëve, do me thënë, shamponë, balsam; gjel vajguri për qëllime kozmetike, depilatorë, 

këna për qëllime kozmetike, preparate kozmetike për dobësim dhe rrezitje të lëkurës; anti 

djersitesh për përdorim personal, deodorantë dhe anti djersitesh (përfshi deodorantë për 

qenie njerëzore dhe kafshë); do me thënë sapunë për përdorim personal, sapunë të 

parfumuar, sapunë kozmetik  

25  Veshje, do me thënë, pantallona, xhaketa,  xhybe, pallto, funde, kostume, triko, jelekë, 

këmisha, astar i gatshëm lëkure (pjesë e veshjes), këmisha me mangë të shkurtra, xhup, 

fustane, bermuda pantallona, pantallonave të shkurtra, pizhame, pulovër, xhinseve, tutave, 

veshje shiu, veshje plazhi, kostume banje, kostume noti; veshje për sport (për përdorim 

ekskluziv për sport), veshje për bebe, do me thënë, këmisha, pantallona, kapotë, fustane; 

veshje të brendshme, do me thënë, brekë boksierë, sutjen, pantallona të shkurtra, 

pantallona, çorape; veshmbathje, do me thënë, këpucë duke përjashtuar këpucët ortopedike, 

sandale, çizmeve jo ujë lëshuese, çizme për ecje, çizme të shkurtra, këpucë sporti, papuçe; 

pjesë këpucës do me thënë take, taban për veshmbathje, pjesë të sipërme të veshmbathjeve; 

veshje koke, do me thënë, kapela, kapela kafke, kapela sportive, kësula, bereta; dorëza 

(veshje), çorape femrash, , rripave (veshje), kamisol, sarong, shalle, shalleve të qafës, 

shalle, jaka, kravata qafe, kravata, llastik çorapesh  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashkë, për 

dobi të tjerëve të: vajrave esenciale për përdorim personal, parfumeve dhe kolonjave, 

kozmetikeve dhe preparateve kozmetike, do me thënë, losioneve për rroje, shkumës për 

rroje, gjeleve për rroje, losioneve stimulues jo mjekësorë për lëkure, kremrave për përdorim 

pas rrojës, kremrave kozmetik për kujdes të lëkurës, depilatorëve, gjeleve të dushit dhe 

banjave, vajit të trëndafilit për qëllime kozmetike, llakave të thonjve për qëllime kozmetike, 

heqësve të llakut të thonjve, buzëkuqve, lapsave për sy, preparateve kozmetike për qerpikë, 

do me thënë, maskarave, ngjyrave të flokëve, sprajve për flokë dhe gjeleve për flokë, 

takëmeve për kujdes të flokëve që përmbajnë preparate jo mjekësore për kujdes të flokëve, 



do me thënë, shamponëve, balsameve; gjeleve të vajgurit për qëllime kozmetike, 

depilatorëve, kënasë për qëllime kozmetike, preparateve kozmetike për dobësim dhe 

rrezitje të lëkurës; anti djersitesh për përdorim personal, deodorantë dhe anti djersitesh 

(përfshi deodorantë për qenie njerëzore dhe kafshë); do me thënë sapunëve për përdorim 

personal, sapunëve të parfumuar, sapunëve kozmetik; veshjeve, do me thënë, pantallonave, 

xhaketave,  xhybeve, palltove, fundeve, kostumeve, trikove, jelekëve, këmishëve, astarëve 

të gatshëm të lëkurës (pjesë e veshjes), këmishëve me mangë të shkurtra, xhupave, 

fustaneve, bermudave pantallona, pantallonave të shkurtra, pizhameve, pulovrave, 

xhinseve, tutave, veshjeve të shiut, veshjeve të plazhit, kostumeve të banjës, kostumeve të 

notit; veshjeve për sport (për përdorim ekskluziv për sport), veshjeve për bebe, do me 

thënë, këmishëve, pantallonave, kapotave, fustaneve; veshje të brendshme, do me thënë, 

brekë boksierë, sutjenëve, pantallonave të shkurtra, pantallonave, çorapeve; veshmbathjeve, 

do me thënë, këpucëve duke përjashtuar këpucët ortopedike, sandaleve, çizmeve jo ujë 

lëshuese, çizmeve për ecje, çizmeve të shkurtra, këpucëve të sportit, papuçeve; pjesëve të 

këpucëve do me thënë takeve, tabanëve për veshmbathje, pjesëve të sipërme të 

veshmbathjeve; veshjeve të  kokës, do me thënë, kapelave, kapelave të kafkës, kapelave 

sportive, kësulave, beretave; dorëzave (veshje), çorapeve të femrave, rripave (veshje), 

kamisolve, sarongve, shalleve, shalleve të qafës, shalleve, jakave, kravata qafe, kravatave, 

llastiktëve të çorapeve (duke përjashtuar transportin për ato), duke ju mundësuar ti shikojnë 

dhe ti blejnë ato mallra; të gjitha shërbimet e lartpërmendura me pakicë që mund të 

sigurohen nëpërmjet shitoreve me pakicë, shitjes me shumicë, nëpërmjet katalogëve postar 

ose nëpërmjet mediave elektronike, nëpërmjet web faqeve ose programeve shitëse në 

televizion.  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/515 

(220) 23/05/2014 

(300)  

(731)  Frutex Sh.p.k 

  Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(526)  

(591) E kuqe, e verdhe, e kaltër, e gjelbërt 

dhe e bardhë- 

(740) Qazim Hasanaj - N.SH. �RENOa� 

Rr. UCK, nr. 28 - Prishtine  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 11  Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, 

instalime për shperndarje uji 

25  Veshmbathje , kepuce, kapele. 

29  Mish, peshk, shpend dhe kafshe gjahu; pjese mishi; fruta dhe perime të konservuara, të 

thara dhe të gatuara, reçelna  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, kafe artificiale; miell dhe pergaditje të bëra nga dritherat, 

pasta dhe embelsira  

31  Produkte bujqesore, të kopshtarise dhe pylltarise dhe drithera që perfshihen në këtë 

klase; kafshe të gjalla ; fruta dhe perime të fresketa ; farera, bime dhë lule natyrale; ushqim 

për kafshe  

32  Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra dhe 



pergaditje të tjera per te bere pije  

33  Pije alkoolike (perjashtuar birat).  

35  Publicitet dhe biznes; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; 

kontabilitet dhe llogarimbajtje, organizim panairesh dhe ekspozitash për qellime fitimi, 

agjensi eksport-importi, sherbime perfaqesimi biznesi për organizmat e korporatave të 

huaja; konsulence në menaxhim biznesi  

36  Sigurim; pune financiare; pune monetare; pune me pasuri të paluajtshme; menaxhim të 

pasurive të paluajtshme; dhenie me qira të pasurive të paluajtshme për aktivitete biznesi, 

për hotele dhe aktivitete tregtare  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/516 

(220) 26/05/2014 

(300)  

(731)  GRAPHISOFT SE    

 Záhony u. 7, Graphisoft park H-1031, HU 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  ARCHICAD 

(546) 

 
 

 

(511) 9  Softuer për grafikë  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/517 

(220) 26/05/2014 

(300)  

(731)  Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

 Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, NL 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  ACCEMPA 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Imunosupresant të pacientët pas transplatimit të organeve të ngurta dhe në raste të  

rëfuzimit akut transplanti  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/518 

(220) 26/05/2014 

(300)  

(731)  Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

 Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, NL 

(526)  

(591)  

 

(540)  APRESYN 

(546) 

 
 

 



(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. RamaRr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(511) 5  Imunosupresant të pacientët pas transplatimit të organeve të ngurta dhe në raste të  

rëfuzimit akut transplanti  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/519 

(220) 26/05/2014 

(300)  

(731)  Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

 Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, NL 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  AXYMPA 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Imunosupresant të pacientët pas transplatimit të organeve të ngurta dhe në raste të  

rëfuzimit akut transplanti  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/520 

(220) 26/05/2014 

(300)  

(731)  Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

 Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, NL 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  AXIMPA 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Imunosupresant të pacientët pas transplatimit të organeve të ngurta dhe në raste të  

rëfuzimit akut transplanti  
 

 

(210)  KS/M/ 2014/521 

(220) 26/05/2014 

(300)  

(731)  Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, NL 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

(540)  EMPANEX 

(546) 

 
 

 



 

(511) 5  Imunosupresant të pacientët pas transplatimit të organeve të ngurta dhe në raste të  

rëfuzimit akut transplanti  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/522 

(220) 26/05/2014 

(300)  

(731)  Tyco Fire & Security GmbH 

Victor von Bruns-Strasse 21, 8212 

Neuhausen-am-Rheinfall, CH 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  TRUEVUE 

(546) 

 
 

 

(511) 9  Softuer për mbledhjen e informatave lidhur me inventarin dhe menaxhimin e 

pasurisë, kundër vjedhjes së dyqanit dhe parandalim të humbjes, monitorimin e pajisjes 

shëndetësore, lëvizjen e konsumatorit dhe sjelljes së blerësit, pajtueshmërinë operacionale, 

analizën e transaksionit në pikë shitje, aplikacione të mundësuara me video dhe funksione 

ekzekutuese në dyqan; softuer analitikë dhe raportues për inventar dhe menaxhim të 

pasurisë, kundër vjedhjes së dyqanit dhe parandalim të humbjes, monitorimin e pajisjes 

shëndetësore, lëvizjen e konsumatorit dhe sjelljes së blerësit, pajtueshmërinë operacionale, 

analizën e transaksionit në pikë shitje, aplikacione të mundësuara me video dhe funksione 

ekzekutuese në dyqan  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/523 

(220) 27/05/2014 

(300)  

(731)  Caterpillar Inc. 

a company organized under the laws of the 

State of Delaware 100 NE Adams Street, 

Peoria, Illinois 61629, US 

(526)  

(591)  

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  CATERPILLAR 

(546) 

 
 

 

(511) 14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre dhe mallrat në metale të çmueshme ose të 

veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhevahiret (stolit), gurët e çmueshëm; 

instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e kohës); orët e 

dorës, orët, kopsat e mëngëve, mbërthyese kravatë, shufër mbërthyese e  kravatës, byzylyk, 

zbukurim i varur, kopsat e rripit, vathë, zbukurime (bizhuteri), zinxhirë për çelësa, kunjat 

(gjilpëra me koke) mbërthyese, gjilpëra mbërthyese për jakë xhakete, gjerdane, xhep 

(mbajtëse ) e orës, orë alarmi, orë muri, rripa ore, kuti ore, zinxhirë nga stolitë, zinxhirë 

orësh, koronografet për përdorim si ore, kronometrat, mbajtësit  e cigareve (cigarlluk), 



kapëse (mbërthyese) i veshëve, kapëse (mbërthyese) i kravatës, stoli e kostumeve, 

shkrepëse, shtrëngues te kravatave te fytit, kunjat dekorative, orët e xhepit, unaza, 

orëmatës, shiritat e orës, lidhëse e kravatës, pjesët lëvizëse te orës, pjesë për ore  

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

përfshirë në klasat tjera; lëkurat e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e udhëtimit; 

ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat; mbajtëset (kutitë) 

për biznes kartela, mbajtëset (kutitë) për  kredit kartela, mbajtësit e çelësave, mbajtësit e 

monedhave, portofol (kuleta) për mbajtje te  monedhave, çanta, çanta për veshje udhëtimi, 

valixhe, çanta shpine, çanta për fluturime (udhëtime me aeroplan), çanta për  ngarkesë, 

çanta sportive, çanta shpine, çanta për libra shkollor, portofolet dhe kuletat   

25  Veshje, mbathje, veshjet te kokës; veshje te punës, sportive dhe te rastit duke përfshirë 

kapele, rripa, kravata, shalle, mbulesa koke, mbathje, këmisha T (veshje me mëngë te 

shkurta), pantallona të shkurtra, pantallona te shkurtër djerse, veshje (ndërresa) djerse, 

shirita te dorës për djerse, xhaketa, jelekë (kanotierë), doreza, doreza boksi, veshje shiu, 

kostume (veshje) një-pjesësh për kërcim dhe çorape  

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

në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve; lodra; automjete të modelit shkalle; 

makina lodër; kopje te lodrave qe lëvizin ne toke dhe automjete ndërtimi, pajisjet, dhe 

makineritë; komplete lodrash te modelit te trenit; kartela për lojë; lojërat kompjuterike me 

dorë  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/524 

(220) 27/05/2014 

(300)  

(731)  Caterpillar Inc. 

a company organized under the laws of the 

State of Delaware 100 NE Adams Street, 

Peoria, Illinois 61629, US 

(526)  

(591)  

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  CAT 

(546) 

 
 

 

(511) 14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre dhe mallrat në metale të çmueshme ose të 

veshura me ato, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhevahiret (stolit), gurët e çmueshëm; 

instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e kohës); orët e 

dorës, orët, kopsat e mëngëve, mbërthyese kravatë, shufër mbërthyese e  kravatës, byzylyk, 

zbukurim i varur, kopsat e rripit, vathë, zbukurime (bizhuteri), zinxhirë për çelësa, kunjat 

(gjilpëra me koke) mbërthyese, gjilpëra mbërthyese për jakë xhakete, gjerdane, xhep 

(mbajtëse ) e orës, orë alarmi, orë muri, rripa ore, kuti ore, zinxhirë nga stolitë, zinxhirë 

orësh, koronografet për përdorim si ore, kronometrat, mbajtësit  e cigareve (cigarlluk), 

kapëse (mbërthyese) i veshëve, kapëse (mbërthyese) i kravatës, stoli e kostumeve, 

shkrepëse, shtrëngues te kravatave te fytit, kunjat dekorative, orët e xhepit, unaza, 

orëmatës, shiritat e orës, lidhëse e kravatës, pjesët lëvizëse te orës, pjesë për ore  

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

përfshirë në klasat tjera; lëkurat e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e udhëtimit; 



ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat; mbajtëset (kutitë) 

për biznes kartela, mbajtëset (kutitë) për  kredit kartela, mbajtësit e çelësave, mbajtësit e 

monedhave, portofol (kuleta) për mbajtje te  monedhave, çanta, çanta për veshje udhëtimi, 

valixhe, çanta shpine, çanta për fluturime (udhëtime me aeroplan), çanta për  ngarkesë, 

çanta sportive, çanta shpine, çanta për libra shkollor, portofolet dhe kuletat   

25  Veshje, mbathje, veshjet te kokës; veshje te punës, sportive dhe te rastit duke përfshirë 

kapele, rripa, kravata, shalle, mbulesa koke, mbathje, këmisha T (veshje me mëngë te 

shkurta), pantallona të shkurtra, pantallona te shkurtër djerse, veshje (ndërresa) djerse, 

shirita te dorës për djerse, xhaketa, jelekë (kanotierë), doreza, doreza boksi, veshje shiu, 

kostume (veshje) një-pjesësh për kërcim dhe çorape  

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

në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve; lodra; automjete të modelit shkalle; 

makina lodër; kopje te lodrave qe lëvizin ne toke dhe automjete ndërtimi, pajisjet, dhe 

makineritë; komplete lodrash te modelit te trenit; kartela për lojë; lojërat kompjuterike me 

dorë  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/1271 

(220) 29/12/2014 

(300)  

(731)  GÖZDE GİYİM SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   Abdi 

İpekçi Caddesi No.183 Bayrampaşa 034 , 

TR 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 25  Çorap për femra, çorap për meshkuj dhe çorap për fëmijë  

 
 

(210)  KS/M/ 2014/1272 

(220) 29/12/2014 

(300)  

(731)  TEKSTÜRE ÇORAP SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Yeni 

Londra Asfaltı Cevizlibağ Yılanlı Ayazma 

Sk. No:20 Topkapı 034 , TR 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 25  Veshje, duke përfshirë veshje të brendshme dhe veshjeve të jashtme, përveç atyre 



veshjeve qe jane për qëlli mbrojtëse; çorape; këpucë; kapelë 

  
 

(210)  KS/M/ 2015/189 

(220) 11/03/2015 

(300)  

(731)  Banka Ekonomike Sh.a. Prishtinë 

 Prishtinë, Sheshi ―Nënë Tereza‖p.nr, KS 

(526) E kuqe, e zezë, brenda hapësirës së 

bardhë 

(591)  

(740) Fatos Begolli 

Prishtinë, Sheshi ―Nënë Tereza‖p.nr 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 36  Sigurime; çështje financiare; çështje monetare; çështje të patundshmërisë. 

 

Shërbime të dhëna në çështje financiare dhe monetare dhe shërbime të dhëna në lidhje me 

kontrata të sigurimeve të lloj-llojshme.Shërbimet e të gjitha institucioneve bankare, ose 

institucioneve që janë të lidhura me këta, si agjentët e shkëmbimeve; 

Shërbimet e institucioneve kreditore ndryshe nga bankat siç janë shoqatat bashkëpunuese 

kreditore, kompani individuale financiare,huadhënse etj; Shërbimet e ―investimeve në 

trust‖ te kompanive mbajtëse;Shërbimet e agjentëve që kanë të bëjnë me aksione (pjesë) 

dhe prona; Shërbimet e lidhura me çështje monetare të besuara për truste 

Shërbimet të dhëna në lidhje me çështje të qeqëve të udhtimeve dhe letrave kredive. 

Merr- ose lësho-financo blerje Shërbimet e patundshmërisë të administratorëve të 

ndërtesave, për shembull, shërbimet e lëshimeve ose vlerësimeve, ose financimeve; 

Shërbimet që kanë të bëjnë me sigurimet siq janë shërbimet, të dhëna nga agjentët e 

shkëmbimit të angazhuara në sigurime, shërbimet e dhëna për të u siguruar, dhe shërbimet e 

sigurimeve të pa-vlerësuara mjaftueshëm 360013- Bankë  

 
 

(210)  KS/M/ 2015/190 

(220) 11/03/2015 

(300)  

(731)  Banka Ekonomike Sh.a. Prishtinë 

Prishtinë, Sheshi ―Nënë Tereza‖p.nr, KS 

(526) E kuqe, e zezë, brenda hapësirës së 

bardhë 

(591)  

(740) Fatos Begolli 

Prishtinë, Sheshi ―Nënë Tereza‖p.nr 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 36  Sigurime; çështje financiare; çështje monetare; çështje të patundshmërisë. 

Shërbime të dhëna në çështje financiare dhe monetare dhe shërbime të dhëna në lidhje me 

kontrata të sigurimeve të lloj-llojshme.Shërbimet e të gjitha institucioneve bankare, ose 

institucioneve që janë të lidhura me këta, si agjentët e shkëmbimeve; 



Shërbimet e institucioneve kreditore ndryshe nga bankat siç janë shoqatat bashkëpunuese 

kreditore, kompani individuale financiare,huadhënse etj; Shërbimet e ―investimeve në 

trust‖ te kompanive mbajtëse; Shërbimet e agjentëve që kanë të bëjnë me aksione (pjesë) 

dhe prona; Shërbimet e lidhura me çështje monetare të besuara për truste 

Shërbimet të dhëna në lidhje me çështje të qeqëve të udhtimeve dhe letrave kredive. Merr- 

ose lësho-financo blerje Shërbimet e patundshmërisë të administratorëve të ndërtesave, për 

shembull, shërbimet e lëshimeve ose vlerësimeve, ose financimeve; 

Shërbimet që kanë të bëjnë me sigurimet siq janë shërbimet, të dhëna nga agjentët e 

shkëmbimit të angazhuara në sigurime, shërbimet e dhëna për të u siguruar, dhe shërbimet e 

sigurimeve të pa-vlerësuara mjaftueshëm. 360013- Bankë  

 
 

(210)  KS/M/ 2015/245 

(220) 25/03/2015 

(300)  

(731)  ESSI SH.P.K 

  LLAPUSHNIK-GLLOGOVC, KS 

(526) E kuqe e mbyllur dhe e qelur 

(591)  

(740)  

 
 

(540)   

(546) 

 

 

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

e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;                                                         

Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).    

Erëzat,akulli.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

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

;ushqimet për kafshë;malta.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore,prodhimeve të 

hortikultures,prodhimeve të pylltarisë,hjërave ushqimore,preparateve për larje,preparateve 

për pastrim,prodhimeve të detikuara për pastrim ,mieteve për 

dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 

recetë,shtesaveushqimore,fishekzjareve,aparatevedhe paisjev elektrike,aparatet elektronike 

dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe paisjev kompjuterike ,kompkat disqeve ,softuerit 

dhe harduerit kompjuterik,paisjev për ndriqim,veglave ,aparateve për kopshtari dhe paisjev 

pë ato,bicikletave dhe paisjev për ato,paisje për automobila,orëve të murit,orëve të dorës 

dhe stolive,orendive për zyra dhe ekuizitave për zya,librav dhe gjërav tjera të shtypura 

,mobiljeve dhe artikujve tjerëpër mobilerim të interneteve ,mobileve për kopshtari,paisjeve 

per kuzhinëdhe arnivistri dhe aksesorëve pë ato,prodhimeve për përdorimin në 

amisri,mbulesav të krevatit,përfshijastukët,mbulesave të shtratit ,tekstilit për perdorim ne 

amvisëri,rrobave,mbulesave për kokë,këpucëve,prodhimeve nga lekura,paisjeve 

sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për 

kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit,sherbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve 

bujqësore,prodhimeve të hortikulturës,prodhimeve të pylltrarisë,gjërave 

ushqimore,preparateve për larje,preparateve për pastrim,,prodhimeve të dedikuara për 

pastrim,mjeteve për dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 



recetë, shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve 

elektrike,aparateve elektronike dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe pajisjeve 

kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për 

ndriqim,veglave,aparateve për kopshtari dhe paisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për 

ato,pajisjeve për automobila,orëve te murit,orëve te dorës dhe stolive,orendive për zyre dhe 

rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enterierit,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri,mbulesave të krevatit,përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratitë ,tekëstilit për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për 

kokë,këpucaveprodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave,pajisjeve për argëtim/në 

kohë të lirë,gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbime të shites 

me shumicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris, 

gjërave ushqimore,preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

per pastrim, mjeteve për dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve 

elektrike,aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjutereve dhe pajisjeve  

kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,pajisjeve për ndriqim, 

veglave,aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për 

ato,paisjeve për automobila,oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive,orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato,prodhimeve për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për 

kokë,këpucëve,prodhimeve të lekurës,pajisjeve sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket,shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont,shitoreve të 

shitjesë me pakicë,sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit,për 

palë të tretë,shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit,gjegjësishtinformatat 

për prodhimët për konsumatorë,informata këshilluese për konsumatorë dhe informatave 

shërbyese për konsumator,;Sshërbime të organizimit të transaksioneve komerciale për palë 

të treta,poasht nëpërmjet internetit;Shërbime të menaxhimit të punës;Sherbime të 

planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit,rekrutim  

kuadrit;Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit.Sherbime të asistencës në 

menaxhimin komercial dhe industrial.Ofrim të shërbimeve për palë të treta,blerje të mallit 

dhe shërbime për ndermarrje tjera  

 
 

(210)  KS/M/ 2015/268 

(220) 08/04/2015 

(300)  

(731)  N.SH British – School 

  Rr.Nënë Tereza, Fushë Kosovë, KS 

(526)  

(591)  

(740) Qazim Hasanaj - N.SH. �RENOa� 

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

(540)  British School of Kosova 

(546) 

 
 

 

(511) 16  Shtypshkrime, dokumente dhe botime të shtypura në lidhje me fushën e edukimit, 



mësimdhënies, trajnimive dhe udhëzimeve; materiale mësimore dhe mësimdhënie (përveç 

aparaturave).  

41   Edukimi, mësimdhënia, trajnime, udhëzuesa, informacion mbi arsimin, udhëheqja 

profesionale (këshillë në lidhje me arsimin dhe trajnimet); Organizimi i garave (arsimore), 

ekzaminim arsimor; akademi (arsim), arsimi me korrespondencë, kurse correspondence on-

line; organizimin dhe mbajtjen e punëtorive trajnuese, kolokiumeve, konferenca, 

konventave, ekspozitave, seminareve dhe simpoziumeve; botimet e raporteve të biznesit, 

librat, CD-ROM, botimin e teksteve (përveç reklamave) tekste mesimore, botimi elektronik 

të librave dhe revistave në internet, bibliotekat kreditimit  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike në fushën e edukimit, mësimdhënies, trajnimit 

dhe udhëzuesve; analiza, hulumtime dhe shërbimet e projektimit në fushën e edukimit, 

mësimdhënies, trajnimit dhe mësimit; dizajnin e software-ve dhe projekte zhvillimore në 

fushën e arsimit, mësimdhënies, trajnimit; raportime te ekspertëve (shërbim ekspertize), 

inxhiniering në fushën e arsimit, mësimdhënies, trajnimin dhe udhëzimin  

 
 

(210)  KS/M/ 2015/311 

(220) 24/04/2015 

(300)  

(731)  CONTİ ELEKTRİKLİ EV 

ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ   Levent Mah. 

Krizantem Sok. No: 20 Levent İstanbul 

80630 , TR 

(526)  

(591)  

(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 7  motor elektrik, makina dhe vegla të makinave për amvisni dhe përdorim në 

kuzhinë, posaçërisht aparate elektrike të kuzhinës dhe aparate elektromekanike për 

përdorim ne kuzhinë; përpunuesit e ushqimit (prerje, përzierje, prerje, bluarje, kullim, dhe 

shtrydhje); prerëse elektrike për pemë dhe perime, bluarës dhe mikserë për përdorim 

shtëpiak, përzierëse, thithëse, motor elektrik  

9  aparate elektrike dhe instrumente për përdorim personal. Përdorim shtëpiak dhe në 

kuzhinë; hekur për hekurosje, hekur më avull, radio aparate, kasetofon, aparate për 

automobil, aparate telefonike dhe audio, antena satelitore, kamera, siguresa automatike, 

numërues elektrik  

11  aparate dhe instrumente për përdorim personal, përdorim në shtëpi dhe kuzhinë; të 

gjitha llojet të zjarrit, radiator elektrik, zierës elektrik të ujit, furra, shporet, skara, tharëse të 

flokëve, ventilatorë, ventilatorë për ngrohje, aparate elektrike për përgatitjen e  vafleve, 

tenxhere më presion, toster buke, tostere, mikser, frigorifer, makina për pastrimin e rrobave, 

makina për pastrimin e enëve, televizor, përpunuesit shtëpiak të jogurtit, gjygyma të çajit, 

ventilatorë, ventilatorë lëshues, dhe/ose thithëse, ftohës të ujit, fontana, ngrohëse, ngrohëse  

të ujit, friza, (aparate për ngrirje)  

 



 

(210)  KS/M/ 2015/530 

(220) 22/06/2015 

(300)  

(731)  ATJETA Group  Sh.P.K 

 rr. Deshmoret e Kombit p.n,  

41000 Skenderaj 

, KS 

(526) E gjelbër, e gjelbër  lehte, e verdhë , e 

kuqe 

(591)  

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 30  Biskota, biskota te ëmbla, biskota te përziera çaji, biskota të mbushura dhe të 

lyera, biskota me çokollatë; kakaoja, sheqeri; mielli dhe produktet e drithërave, buka, pasta 

dhe ëmbëlsirat, çokolata, produkte çokolate, kek, vafer, desert; produkte të përgatitura për 

konsumim dhe që  përmbajnë kryesisht mallrat e lartpërmendura  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve ne veçanti e biskotave dhe produkteve nga 

klasa 30; reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.  

39  Mbushja, paketimi, ruajtja (deponimi) dhe transportimi i produkteve ne veçanti i 

biskotave dhe produkteve  nga klasa 30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIPUBLIKIME 

 

 

 

 

 

 

 

  



(210)  KS/M/ 2013/965 

(220) 03/10/2013 

(300) 54044/2013  03/04/2013  CH 

(731)  JT International S.A. 

 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26 , CH 

(526)  

(591)  

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  MY5 

(546) 

 
 

 

(511) 34  Duhan i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan për llull, duhan që 

pështillet me dorë dhe quhet snus duhan pluhur; cigare, puro, cigarillo; substanca për pirje 

të shitura ndaras apo së bashku me duhan, asnjëra për përdorim medicinal dhe qëllime 

shërimi; duhan për nuhatje (snuff); artikuj për duhanpirës të përfshira në klasën 34; letër për 

cigare, llula për cigare dhe shkrepëse.‖  

 

 

(210)  KS/M/ 2013/1137 

(220) 26/11/2013 

(300)  

(731)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH  55218 Ingelheim, DE 

(526)  

(591)  

(740) Trim Gjota - ―ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  PRAXBIND 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 

 


